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10 Februarie 1985, de John Piper 

Tema: Persoana lui Cristos 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

  

Isus Cristos este un Mijlocitor pentru păcătoș i 

 
1 Ioan 2:1-2: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a 

păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Apărător, Mângâietor), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este 

jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 

 

Trei părț i ale textului 

 

Textul are trei părț i. Le-aș  rezuma astfel: 

1. Nu păcătuiț i! 

2. Nu deznădăjduiț i atunci când păcătuiț i! 

3. Nu-L ț ineț i pe Isus doar pentru voi! 

O continuare de săptămâna trecută 

 

Săptămâna trecută am văzut fundamentul mesajului lui Ioan în 1:5 (Dumnezeu e lumină), 

aplicaț ia în 1:6-7 (umblă în lumină) ș i clarificarea în 1:8-10 (nu pretinde că eș ti perfect; 

mărturiseș te-ț i păcatul). 

Textul de astăzi continuă aplicaț ia ș i clarificarea de săptămâna trecută. Aplicaț ia era „Umblă 

în lumină”. Aceasta se continuă în prima jumătate a versetului 2:1: „Copilaşilor, vă scriu aceste 

lucruri, ca să nu păcătuiţi.” Nu păcătuiț i; umblaț i în lumină! 

Clarificarea era: „ Nu pretinde că eș ti fără păcat; mărturiseș te-ț i păcatul!” Aceasta se 

continuă în a doua jumătate a versetului 2:1: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 

pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” Nu vă ascundeț i păcatul, ci recunoaș teț i-l; aveț i un Mijlocitor 

Atotsuficient. 

Apoi, versetul 2:2 descrie temeiul mijlocirii lui Cristos ș i, de fapt, spune: „Nu ț ine doar 

pentru tine!” Temeiul mijlocirii Sale este lucrarea Sa ispăș itoare (sau împăciuitoare) de la cruce. „El 

este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii 

lumi.” Din moment ce lucrarea Sa de la cruce nu este doar pentru voi, nu o ț ineț i numai pentru voi. 

Împărtăș iț i-o! Iubiț i la fel cum aț i fost iubiț i! 

Haideț i să luăm pe rând aceste trei părț i ale textului ș i să le analizăm. 

1. NU PĂCĂTUIȚ I (2:1a) 

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi.” 

Observaț i trei lucruri sub acest titlu: 

1.1 Păcatul înseamnă nesupunere faț ă de Dumnezeu. 

1.2 Păcatul este foarte grav. 
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1.3 Scriptura biruieș te păcatul. 

 

 

1.1  Păcatul înseamnă nesupunere faț ă de Dumnezeu 

Scopul lui Ioan este ca ei să nu păcătuiască. Aș adar, avem nevoie de o definiț ie a păcatului. 

Ce este păcatul? 1 Ioan 3:4 oferă cea mai simplă definiț ie a păcatului în această carte. „Oricine face 

păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” Păcatul este fărădelege. Cu alte cuvinte, păcatul 

este refuzul omului de a se supune legii lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul 

înseamnă nesupunere.  

Când Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” ș i cineva 

continuă să divorț eze, este păcat. Când Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Lepădaț i-vă de vicleș ug” 

ș i tu deformezi imaginea financiară asupra formularelor tale privind taxele, este păcat.  Când 

Dumnezeu spune: „Aduceț i copiii la învăț ătura Domnului” ș i tu nu faci niciun efort să-i înveț i pe 

copiii tăi Scripturile, este păcat. 

De obicei, păcatul este discret printre oamenii educaț i. E adesea încapsulat în cutii atractiv de 

raț ionale. Ș i de cele mai multe ori nu este considerat a fi ceva grav. În aceste zile, nu mulț i îș i plâng 

păcatul  –  deș i este la mintea oricui că nimic din lumea aceasta nu este mai groaznic sau mai terifiant 

decât nesupunerea faț ă de Creatorul nostru. Ceea ce ne determină să luăm în considerare adevărul 

că… 

1.2 Păcatul este foarte grav 

Există cel puț in patru motive date în această carte pentru care păcatul ar trebui tratat cu mare 

seriozitate – cu o seriozitate mult mai mare decât este tratat astăzi. 

1.2.1 Păcatul este grav deoarece batjocoreș te suferinț ele lui Cristos 

Conform versetului 3:8: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 

Motivul pentru care Cristos a venit în lume ș i a suferit a fost să nimicească păcatul. Pavel a spus că 

Cristos a murit ca să-Ș i cureț e mireasa (Efeseni 5:25-27). „El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să 

ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi cureț e un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru 

fapte bune.” (Tit 2:14) 

De aceea, ori de câte ori păcătuim, ne alăturăm celor care numesc crucea nebunie. Dacă scopul 

crucii este curăț irea bisericii ș i biruinț a asupra păcatului, atunci când noi păcătuim nu putem privi în 

mod cinstit crucea ca înț elepciunea lui Dumnezeu. Păcatul Îi spune lui Cristos: „ Nu privesc 

suferinț ele Tale suficient de stimulative ca să mă oprească de la această faptă. Poate că ai murit ca să 

mă împiedici să fac acest lucru, dar îl voi face oricum.” În acest mod, păcatul batjocoreș te suferinț ele 

lui Cristos. Ș i aceasta este foarte grav. 

1.2.2 Păcatul este grav, deoarece sugerează că avem natura lui Satan ș i 

nu a lui Dumnezeu 

1 Ioan 3:8 este foarte direct cu privire la acest lucru: „Cine păcătuieşte, este de la diavolul.” 

Versetul 9 oferă contrariul: „Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui 
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rămâne în el.” Nu considerăm că aceste versete implică un perfecț ionism care ar contrazice 1:8-10 ș i 

2:1b. Referirea pare să fie la o viaț ă de păcat – păcătuirea care nu este urâtă, atacată ș i care, prea 

adesea, este neînvinsă. 

Dar lucrul cert pe care l-ai putea spune din aceste versete este că păcatul e foarte grav, deoarece 

este roadă nu a naturii lui Dumnezeu, ci a naturii lui Satan. Când păcătuieș ti te porț i la fel ca Satan. 

Există două melodii în lume – melodia lui Satan ș i melodia lui Cristos. Când păcătuieș ti 

inima ta este pe aceeaș i lungime de undă cu melodia lui Satan ș i cânț i în acest fel. Dar, atunci când 

acț ionezi prin credinț ă în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, inima ta este pe aceeaș i lungime de 

undă cu melodia lui Cristos ș i cânț i în acest fel. Este un lucru destul de grav atunci când îț i găseș ti 

inima fluierând din nou ș i din nou cântecul lui Satan. 

1.2.3 Păcatul este grav, deoarece pune în pericol siguranț a mântuirii 

noastre 

1 Ioan 2:3-4 spune: „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: 

‹‹Îl cunosc››, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.” Probabil unul 

dintre motivele pentru care păcatul este luat atât de uș or astăzi ș i există aș a puț ină zdrobire printre 

oamenii lui Dumnezeu este că nu se învaț ă acest adevăr în biserică. În schimb, oamenii sunt învăț aț i 

că siguranț a mântuirii lor nu are legătură cu ascultarea sau neascultarea lor de Dumnezeu. Suntem 

învăț aț i că credinț a mântuitoare este un lucru atât de slab ș i lipsit de putere, încât nu poate garanta 

orice schimbare în viaț ă ș i, deci, este greș it a căuta aceste schimbări ca dovadă a credinț ei 

mântuitoare. 

Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci prima epistolă a lui Ioan va trebui scoasă din Biblie. 

Fiindcă, indiferent cât de mult încearcă, cei care tratează cu superficialitate Evanghelia nu o vor putea 

face să însemne aceasta. Capitolul 3, versetul 14 spune: „Noi ştim (i.e. avem siguranț a) că am trecut 

din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.” Nu 

poț i avea siguranț a că ai trecut din moarte la viaț ă dacă eș ti o persoană neiubitoare. Persistenț a în 

păcat distruge siguranț a mântuirii. 

O întreagă orientare teologică „evanghelică” a luat ființ ă pentru a da siguranț a mântuirii 

oamenilor căldicei ș i neascultători care se numesc creș tini. Cartea aceasta a fost scrisă ca să distrugă 

complet o astfel de teologie. Păcatul este grav, deoarece pune în pericol siguranț a noastră. (Mai multe 

despre aceasta săptămâna viitoare.) 

1.2.4 Păcatul este grav deoarece te poate îndepărta de atingerea speranț ei 

Observaț i 1 Ioan 5:16-17. Voi traduce aceste versete cât mai literal pentru a vedea mai clar 

implicaț iile lor. „Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se 

roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un 

păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat; dar 

este un păcat, care nu duce la moarte.” 

Aceste versete sunt un rezumat al tuturor avertizărilor acestei cărț i. Ele ne ajută să evităm 

două greș eli. O greș eală ar fi să afirmi că orice păcat pe care îl faci după convertire te exclude din 

împărăț ie. Ioan evită această greș eală spunând la începutul versetului 16 ș i la sfârș itul versetului 
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17: „Nu, există un păcat care nu duce la moarte.” Nu toate păcatele te îndepărtează de atingerea 

speranț ei. Tocmai aceasta vroiau să clarifice 1:8-10 ș i 2:1. 

Cealaltă greș eală pe care Ioan o evită este afirmaț ia că păcatele – oricât de multe ar fi sau de 

orice fel ar fi – nu pot pune un creș tin practicant departe de speranț a mântuirii. Ioan evită această 

greș eală spunând la sfârș itul versetului 5:16: „Este un păcat care duce la moarte.” Nu spune nici 

măcar că ar trebui să ne rugăm pentru un astfel de păcat. Există un păcat care îndepărtează o persoană 

de speranț ă. Există un obicei de nesupunere care devine atât de puternic, încât nu mai putem să-l 

mărturisim într-un mod sincer ca păcat ș i să ne pocăim de el. 

Iertarea este oferită în versetul 1:9 tuturor celor care îș i mărturisesc păcatul. Dar există o 

adâncire ș i o persistenț ă în păcat care te ț ine departe de capacitatea de a-l mărturisi, adică departe de 

capacitatea de a vedea, a simț i propriul păcat aș a cum o face Dumnezeu, a-l urî ș i a fugi de el. 

Atunci se ajunge la o cale fără întoarcere de la păcat. 

Deci, Ioan, în marea sa dragoste pe care o are pentru „copilaș ii” lui, le scrie ca să nu 

păcătuiască  – deoarece păcatul este foarte grav. Din aceste patru motive: 

 Batjocoreș te suferinț ele lui Cristos. 

 Sugerează că avem natura lui Satan ș i nu a lui Dumnezeu. 

 Pune în pericol siguranț a mântuirii noastre. 

 Ne poate îndepărta de atingerea speranț ei. 

 

1.3 Scriptura biruieș te păcatul 

Mai există încă o implicaț ie a primei părț i a versetului 2:1. Ioan spune: „Copilaşilor, vă scriu 

aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi.” Implicaț ia este că Ioan crede că această scrisoare îi poate feri de a 

păcătui. 

Ș i, dacă îi poate ajuta pe ei, atunci ne poate ajuta ș i pe noi. Uitaț i-vă în 4:5-6 la afirmaț ia 

uimitoare a lui Ioan despre această carte mică. Referitor la cei care Îl resping pe Isus, Ioan spune: „Ei 

sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu; cine 

cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem 

duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” 

Te poț i gândi la un lucru mai arogant pe care putea să-l spună Ioan? – Dacă oamenii ascultă 

ceea ce am spus, atunci sunt din Dumnezeu; dacă nu ascultă, atunci sunt din lume. Ce vă scriu vouă 

este testul ultim al duhului adevărului ș i al duhului rătăcirii. Aceasta este culmea aroganț ei  – doar 

dacă nu cumva este adevărat! 

Te-ai gândit vreodată că ori de câte ori citeș ti această carte, trebuie să faci o alegere? Trebuie 

să alegi dacă această carte este testul ultim pentru a vedea cine este din Dumnezeu ș i cine din lume sau 

dacă a fost scrisă de un egoist arogant. Ioan nu ne va lăsa să fim neutri faț ă de scrierile sale. El 

forț ează lucrurile, pretinzând autoritate ultimă: „Oricine Îl cunoaș te pe Dumnezeu ascultă ce am scris 

ș i oricine nu-L cunoaș te pe Dumnezeu nu ascultă ce am scris.” Deci, fie primim această carte ca ș i 

Cuvântul lui Dumnezeu, fie o recunoaș tem ca fiind viziunea unui maniac obsedat de propria persoană. 

Nu pot să citesc această carte ș i să ajung la concluzia că este produsul unei minț i bolnave sau 

arogante. Cred că este Cuvântul lui Dumnezeu. Ș i aceasta este toată explicaț ia de care am nevoie 

pentru a înț elege cum poate pretinde Ioan că scrierile lui ne pot ajuta să ne ferim de păcat. Cuvântul 
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lui Dumnezeu este plin de putere. Cuvântul lui Dumnezeu este creativ. Este ca un ciocan care striveș te 

tăria nesupunerii noastre. Este medicamentul care vindecă inima zdrobită. Este lumina care ne oferă 

călăuzire ș i speranț ă pe drumul nostru. Această carte poate birui păcatul - dacă o citim, cugetăm 

asupra ei, o memorăm ș i o folosim în lupta credinț ei noastre. 

Aceasta este continuarea lui Ioan asupra aplicaț iei din 1:6-7. Nu umblaț i în întuneric. 

Umblaț i în lumină după cum Dumnezeu e lumină. Adică, nu trăi o viaț ă de păcat. Pentru că păcatul 

este nesupunere faț ă de Dumnezeu, păcatul este foarte grav ș i aceste cuvinte pe care vi le scriu vă pot 

ajuta să biruiț i păcatul. 

2. NU DEZNĂDĂJDUȚ I ATUNCI CÂND PĂCĂTUIȚ I (2:1b) 

Ioan adaugă: „Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor.” Cu alte cuvinte, nu 

deznădăjduiț i atunci când aț i păcătuit. Există speranț ă. 

Prima întrebare care ne-ar putea veni în minte aici este de ce ar spune Ioan aceasta dacă scopul 

lui este ca ei să nu păcătuiască. Tocmai a reuș it să creeze o imagine a gravităț ii păcatului încât 

începem să fugim de el ș i acum o ruinează, dându-ne o ieș ire atunci când păcătuim. Dar, în loc să 

putem la îndoială înț elepciunea apostolului, ar trebui să ne smerim ș i să învăț ăm de la el de ce are 

nevoie biserica pentru a nu mai păcătui. 

Oamenii îngăduitori dintre noi îș i doresc ca Ioan să nu fi spus niciodată în 1:7 :„DACĂ 

umblăm în lumină…sângele lui Isus ne curăț ă de orice păcat.” Cei mai duri dintre noi îș i doresc ca 

Ioan să nu fi spus niciodată în 2:1: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor.” Persoana 

îngăduitoare ar putea crede că atunci când Ioan leagă experienț a continuă de iertare dependentă de 

umblarea în lumină, el ne ia evanghelia ș i ne conduce la deznădejde. Persoana dură ar putea crede că 

atunci când Ioan scoate în evidenț ă mijlocirea lui Hristos creș tinilor care păcătuiesc, depreciază 

evanghelia ș i o transformă într-un permis. 

Aș adar, fie ca cei îngăduitori să înveț e de la Ioan ș i cei duri să înveț e de la Ioan. Fiindcă 

aceasta este calea lui Dumnezeu. Nu este sau - sau. Ci este ș i - ș i. Trebuie să umblăm în lumină dacă 

dorim să continuăm a experimenta curăț irea lui Isus. Dacă păcătuim, avem, într-adevăr, un Mijlocitor 

la Tatăl. Există păcat care duce la moarte ș i există păcat care nu duce la moarte. 

Motivul pentru care poate exista păcat care nu duce la moarte este deoarece avem un Mijlocitor 

la Tatăl, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. Dar nu doar atât. Trebuie să includem prima parte a versetului 

2 pentru a înț elege de ce nu trebuie să deznădăjduim. „El este jertfa de ispăș ire pentru păcatele 

noastre.” Mai literal: El este ispăș irea pentru păcatele noastre. Pentru a vedea clar fundamentul 

nădejdii noastre ca ș i creș tini care păcătuiesc, trebuie să întrebăm: „Ce înseamnă că Cristos este jertfa 

de ispăș ire pentru păcatele noastre?” ș i „În ce fel este Cristos Mijlocitor pentru păcătoș i?” 

2.1 Ce înseamnă că Cristos este jertfa de ispăș ire pentru păcatele noastre? 

Ispăș irea presupune îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu faț ă de păcătoș i prin moartea lui 

Isus. Problema esenț ială cu care fiecare om dă piept este că mânia atotputernică a lui Dumnezeului e 

îndreptată împotriva lor. Vestea bună esenț ială este că există o cale pentru a înlătura mânia lui 

Dumnezeu – ș i Dumnezeu Însuș i a trasat această cale. 
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Ioan spune în evanghelia sa (3:36): „Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede 

în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” Cu alte cuvinte, cu excepț ia 

ascultării de Fiul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu rămâne problema cea mai mare pe care o 

persoană o poate avea. Conform ultimei cărț i a lui Ioan va însemna chin veș nic (Apocalipsa 14:9-11). 

Atât este de grav păcatul în ochii unui Dumnezeu sfânt. 

Dar există veș ti bune pentru lume. 1 Ioan 4:10 spune că Dumnezeu a realizat o cale de 

ispăș ire (sau înlăturare) a mâniei Sale faț ă de păcătoș i. „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 

pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru 

păcatele noastre.” Dumnezeu nu Se mulț umeș te să-i lase pe toț i oamenii sub mânia Sa. Dar nici nu 

poate ca pur ș i simplu să ș teargă păcatul de pe covorul universului. De aceea dragostea Sa ș i 

dreptatea Sa au pus la cale un mijloc de a salva păcătoș ii ș i de a apăra dreptatea lui Dumnezeu. 

Răspunsul este moartea lui Isus Cristos. 

Observaț i în versetul 1:7 că „sângele lui Cristos ne curăț ă de orice păcat.” Isus a înlăturat 

mânia lui Dumnezeu de peste noi, murind pentru noi. El S-a făcut blestem pentru noi, după cum spune 

Pavel (Galateni 3:13). „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 

jertfă de ispăşire”(Romani 3:25). Nu există în toată lumea o veste mai bună decât aceea că Cristos a 

suferit mânia lui Dumnezeu în locul nostru, astfel încât păcatele noastre să nu mai fie socotite 

împotriva noastră. Aceasta înseamnă că Cristos este jertfa de ispăș ire pentru păcatele noastre. 

2.2 În ce fel este Cristos un mijlocitor pentru păcătoș i? 

Versetul 1b spune: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, 

Cel neprihănit.” Dar, cineva ar putea întreba: „Dacă în moartea lui Cristos păcatele noastre au fost 

toate acoperite, de ce avem nevoie de un mijlocitor la Dumnezeu? Dacă mânia lui Dumnezeu a fost 

înlăturată în Cristos, de ce avem nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să fie un avocat pentru noi în ceruri?” 

Este un mod greș it de a pune întrebarea. Noi ar trebui să întrebăm: „ Întrucât Cristos a murit 

pentru noi, a ispăș it mânia lui Dumnezeu, a fost înviat din morț i prin slava Tatălui ș i acum stă 

înaintea lui Dumnezeu în ceruri, ce a devenit El pentru noi?” Nu: „De ce este nevoie ca El să fie 

acolo?”. Ci: „Întrucât El este acolo, cum ar trebui înț eleasă actuala Sa lucrare pentru noi din ceruri?” 

Dacă puneț i versetele 1 ș i 2 împreună, cu siguranț ă răspunsul este că Cristos este avocatul 

nostru ș i portofoliul Său este ispăș irea. El stă înaintea Tatăl Său în ceruri ș i de fiecare dată când 

păcătuim, nu realizează o nouă ispăș ire. Nu moare din nou ș i din nou. În schimb, Îș i deschide 

portofoliul ș i expune probele din Vinerea Mare pe scaunul judecătoresc în faț a Judecătorului. 

Fotografii cu coroana de spini, cu soldaț ii care L-au biciuit ș i L-au batjocorit, cu agoniile de pe cruce 

ș i cu strigătul ultim al victoriei: „S-a isprăvit!”. 

Mijlocirea ș i ispăș irea lui Cristos sunt parte ale unei singure lucrări mântuitoare, deoarece 

portofoliul lui Cristos ca avocat este Cristos ca jertfă de ispăș ire. Ce pledează El în favoarea noastră în 

ceruri reprezintă efectele neîntrerupte ale propriei Sale morț i. 

Ioan se gândeș te la acest dublu rol al lui Cristos pentru a ne feri de deznădejde atunci când 

cădem în păcat. Nu îndrăznim să spunem că nu avem păcat (1:8). Dar, dacă nu putem pretinde că trăim 

vieț i fără de păcat, atunci singurul lucru care ne fereș te de deznădejde în faț a unui Dumnezeu sfânt 

este că avem un Mijlocitor în ceruri ș i El pledează pentru cauza noastră nu pe baza perfecț iunii 

noastre, ci pe baza ispăș irii Sale. 
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Scopul lui Ioan este să nu păcătuim. Strategia sa pentru a ne elibera de păcat este acea 

combinaț ie biblică unică între avertizare ș i mângâiere, ameninț are ș i promisiune, avertisment ș i 

încurajare. Dur ș i delicat – la fel ca Stăpânul său. Trebuie să auzim despre pericolul ameninț ător de a 

trăi în păcat. Ș i trebuie să auzim vestea bună de nedescris că Cristos, Mijlocitorul nostru, a înlăturat 

mânia lui Dumnezeu de peste cei care se încred în El. Avertizarea ne fereș te de îngâmfare ș i strecoară 

prudenț ă în umblarea creș tină. Mângâierea ne fereș te de deznădejde ș i strecoară curajul nădejdii. 

Ș i o nădejde prudentă în Dumnezeu reprezintă puterea de a birui păcatul. 

3. NU-L Ț INE PE ISUS DOAR PENTRU TINE (2:2b) 

Ultima poruncă din acest text este că nu trebuie să ț inem această mângâiere doar pentru noi. 

„El este jertfa de ispăș ire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 

Ioan nu vrea să spună că mânia lui Dumnezeu faț ă de păcatul fiecărei persoane din lume a fost 

înlăturată, deoarece atunci fiecare persoană din lume ar fi mântuită. „Cine crede în Fiul, are viaţa 

vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”  (Ioan 

3:36) Mânia lui Dumnezeu este îndepărtată doar de peste cei care se supun Fiului lui Dumnezeu. (Cf. 

Romani 3:25) 

Lucrul la care se referă Ioan poate fi cel mai bine văzut atunci când comparăm cea mai 

apropiată paralelă a acestui verset în scrierile sale ș i anume Ioan 11:52. Caiafa prevesteș te moartea 

lui Isus astfel: „El profeț eș te că Isus avea să moară pentru neam, ș i nu numai pentru neamul acela, 

ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.” Sau cum spune Isus în Ioan 

10:15-16: „Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe 

acelea trebuie să le aduc.” 

Cu alte cuvinte, există copii ai lui Dumnezeu, sau oi, risipite în întreaga lume. După cum spune 

Ioan în Apocalipsa 5:9, Cristos a fost junghiat ș i prin sângele Lui a răscumpărat pentru Dumnezeu 

oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. El nu i-a răscumpărat pe 

toț i. Ș i-a dat viaț a răscumpărare pentru mulț i (Marcu 10:45). El nu a înlăturat mânia lui Dumnezeu 

de peste toată lumea. Ci Ș i-a dat viaț a pentru oi. Ele sunt risipite în toată lumea, în orice limbă, 

seminț ie, norod ș i neam. 

Nimeni care se bucură de iertarea lui Cristos nu poate fi mulț umit să-L ț ină doar pentru el. 

Cristos nu este jertfa de ispăș ire doar pentru păcatele noastre. Mai există alte oi risipite în toată lumea. 

Păcatele lor, de asemenea, sunt acoperite. Ultima poruncă a lui Isus a fost: „Mergeț i ș i faceț i 

ucenici din toate neamurile.” 

Ca un rezumat, mesajul lui Ioan pentru noi astăzi este: „Nu păcătuiț i! Este îngrozitor ș i teribil 

de grav. Dar dacă ai păcătuit, nu deznădăjdui, deoarece Avocatul tău este Fiul Judecătorului. El este 

neprihănit ș i pledează în favoarea ta nu pe baza perfecț iunii tale, ci pe baza ispăș irii Sale. Fii plin de 

curaj ș i nu-L ț ine pe Isus doar pentru tine, du-te ș i fă ucenici.” 
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