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17 Februarie 1985, de John Piper 

Tema: Perseverenț a sfinț ilor 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

Ascultarea confirmă statornicia noastră în Dumnezeu 

 
1 Ioan 2:3-6: „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. Dar cine 

păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că 

suntem în El.”  

 

Introducere: Două motive pentru care scrie Ioan 

 

Ceva a ridicat problema siguranț ei mântuirii în biserica aceasta căreia îi scrie Ioan. Se 

întâlneș te de-a lungul întregului text. Pot vedea cel puț in două lucruri care au forț at ca 

problema să fie abordată. 

1. Grupul aș a-ziș ilor credincioș i care au părăsit biserica 

Pe de-o parte, un grup de aș a-ziș i credincioș i a părăsit biserica. Ioan se referă la acest 

grup în versetul 2:19 într-un fel care arată cât de dureros a fost pentru biserică ș i cum a creat 

întreaga controversă despre certitudinea ș i siguranț a veș nică. El spune: „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.” 

Nu este greu să auzim conflictul căruia îi răspunde Ioan în aceste versete. Când Ioan 

spune: „ dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi”, poț i auzi întrebarea la care 

răspunde. Membrii bisericii care au rămas în urmă probabil au întrebat: „Ioan, am crezut că ai 

învăț at că atunci când o persoană a crezut în Cristos a primit viaț a veș nică (Ioan 3:16). Am 

crezut că ai spus că atunci când oile aud glasul lui Isus, El le dă viaț ă veș nică ș i nimeni nu le 

va smulge din mâna Lui (Ioan 10:27-28). Dar acum ei au plecat dintre noi ș i au abandonat 

doctrina ta! Ce să credem?” 

Ș i Ioan răspunde acestei întrebări spunând: „Nu am schimbat nimic din ceea ce am 

învăț at dintotdeauna. Oile sunt într-adevăr adăpostite veș nic în mâinile lui Isus. Ele au viaț a 

veș nică. De aceea, explicaț ia mea referitoare la ceea ce s-a întâmplat în biserică este că acest 

grup nu a făcut niciodată parte din oi. Nu au fost niciodată ‹‹dintre ai noș tri››. Dacă erau dintre 

ai noș tri − dacă erau dintre oi − rămâneau cu noi. Oile sunt adăpostite veș nic. Ș i dovedesc 

aceasta perseverând în credinț ă.”  

Tocmai pentru că Ioan crede în siguranț a veș nică a oilor el trebuie să concluzioneze că, 

dacă o persoană renunț ă la credinț ă, acea persoană nu a făcut parte din turmă cu adevărat. 

Dacă nu ar fi crezut în siguranț a veș nică, Ioan ar fi spus pur ș i simplu: „Odată erau dintre ai 
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noș tri, dar acum nu mai sunt. Este simplu.” Dar nu a spus asta. Deoarece crede: odată dintre ai 

noș tri, pentru totdeauna dintre ai noș tri. Odată ce devii o oaie, eș ti pentru totdeauna o oaie. 

Aș adar, biserica dă piept acum cu întrebarea: „Ei bine, Ioan, dacă unii dintre liderii 

bisericii noastre pot abandona doctrina apostolică ș i pot fi pierduț i, atunci cum vom ș ti cine 

este credincios autentic ș i cine nu? Cum putem fi siguri chiar de noi?” Deci, plecarea acestui 

grup din biserică este unul din motivele pentru care a apărut problema siguranț ei mântuirii ș i a 

fost deschisă în biserica aceasta. 

2. Ce spuneau învăț ătorii falș i 

Al doilea lucru care a determinat apariț ia acestei dezbateri este ceea ce spuneau aceș ti 

învăț ători falș i (care, după câte se pare, au părăsit biserica). Le puteț i auzi înclinaț ia în 

spatele fiecărei propoziț ii din această scrisoare, în special în spatele propoziț iilor care încep cu 

cuvintele: „dacă zice cineva…”,  „cine zice…” sau „dacă zicem…”. Haideț i să ne uităm la 

câteva dintre acestea pentru a ne face o idee despre ceea ce susț ineau învăț ătorii falș i. 

 1 Ioan 1:6: „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu 

trăim adevărul.” 

 1:8: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” 

 1:10: „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” 

 2:4: „Cine zice: ‹‹Îl cunosc››, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul 

nu este în el.” 

 2:6: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” 

 2:9: „Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până 

acum.” 

 4:20: „Dacă zice cineva: ‹‹Eu iubesc pe Dumnezeu››, şi urăşte pe fratele său, este un 

mincinos.” 

Nu este greu de văzut ceva din învăț ătura falsă aflată în spatele acestor afirmaț ii. 

Proorocii mincinoș i (după cum îi numeș te Ioan în 4:1) susț ineau în mod limpede că au 

părtăș ie cu Dumnezeu, că Îl cunosc pe Dumnezeu, că rămân în Cristos, că sunt în lumină ș i că 

Îl iubesc pe Dumnezeu; dar în mod clar învăț au, de asemenea, că viaț a pe care o trăiesc nu are 

nicio legătură cu statornicia lor în Dumnezeu. Cu toate acestea, pretindeau că sunt fără păcat. 

(„Dacă zicem că n-avem păcat…”) Cum se împacă toate acestea? Cine erau aceș ti oameni care 

pretindeau că nu au păcat, dar care susț ineau că păcatul nu are legătură cu statornicia noastră în 

Dumnezeu? 

1 Ioan 3:7 ne dă un indiciu, deoarece Ioan avertizează în mod explicit aici împotriva 

învăț ăturii amăgitoare a proorocilor mincinoș i. El spune: „Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! 

Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit.” Deci, la ce se referă când spune: „Feriț i-vă de 

înș elăciune”? Care este opusul enunț ului: „Cel care trăieș te în neprihănire este neprihănit”? 

Opusul este: „Poț i fi neprihănit chiar dacă nu trăieș ti în neprihănire.” Ioan spune: „Nu vă 

lăsaț i înș elaț i de aceș ti prooroci mincinoș i care au ieș it dintre voi: cel care trăieș te în 
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neprihănire este neprihănit. Atunci când ei susț in că un om poate sta drept înaintea lui 

Dumnezeu în timp ce continuă să trăiască o viaț ă nedreaptă, sunt mincinoș i. Cel care trăieș te 

în neprihănire este neprihănit.” 

Acum începem să vedem ce se petrece în această biserică. În mod clar exista un grup care 

cunoș tea despre doctrina justificării prin credinț ă. Este doctrina pe care Pavel a accentuat-o în 

Romani ș i Galateni. A afirmat că prin credinț a în Cristos putem fi achitaț i de tot păcatul 

nostru ș i putem sta neprihăniț i înaintea lui Dumnezeu din pricina morț ii lui Cristos. 

Dar au existat mulț i în biserica primară care au luat doctrina lui Pavel ș i au 

distorsionat-o pentru a învăț a lucruri pe care Pavel le-a respins. Unii ziceau: „Să facem răul ca 

să vină binele din el” (Romani 3:8). Alț ii ziceau: „Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească 

harul” (Romani 6:1). Ș i Pavel a corectat aceste două înș elăciuni ale doctrinei în cartea Romani. 

Unii spuneau că credinț a poate justifica o persoană indiferent dacă acea credinț ă 

conduce la fapte bune sau nu. Ș i Iacov răspunde în al doilea capitol al scrisorii sale: „Fraţii mei, 

ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l 

mântuiască?”  Alț ii spuneau − aceș tia sunt proorocii mincinoș i din spatele epistolei 1 Ioan –

„poț i fi neprihănit, chiar dacă nu trăieș ti în neprihănire”. Lor le răspunde Ioan cu această 

epistolă remarcabilă, mai ales cu versetul 3:7: „Nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în 

neprihănire, este neprihănit.” Cum trăieș ti este un test a ceea ce eș ti. 

Aș adar, puteț i vedea un al doilea motiv pentru care controversa siguranț ei mântuirii a 

fost deschisă în biserica aceasta. Proorocii mincinoș i învăț au că te poț i bucura de siguranț a 

de a sta fără păcat înaintea lui Dumnezeu în neprihănire ș i lumină, chiar dacă umbli în întuneric, 

încalci poruncile lui Dumnezeu ș i îl urăș ti pe fratele tău. Aceasta nu se potriveș te cu 

învăț ătura lui Pavel, a lui Ioan sau a Domnului. Ș i, astfel, trebuia să se ocupe de această 

controversă. De aceea, avem această scrisoare. Ș i din acest motiv avem 2:3-6. 

 

Expunerea: Trei etape 

 

Există trei etape în raț ionamentul din 2:3-6. 

1. În primul rând ș i cel mai important, există afirmaț ia că este o legătură necesară 

între cunoaș terea lui Cristos ș i păzirea poruncilor Lui. Cunoaș terea lui Cristos produce în 

mod necesar ascultare. Versetele 4-5a: „Cine zice: ‹‹Îl cunosc››, şi nu păzeşte poruncile Lui, 

este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui 

Dumnezeu a ajuns desăvârşită” 

2. În al doilea rând, de aici rezultă că poț i avea siguranț a că Îl cunoș ti cu adevărat 

pe Cristos, dacă păzeș ti poruncile Lui (din moment ce ascultarea este rezultatul necesar al 

cunoaș terii Lui). Versetul 3 ș i 5b: „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim 

poruncile Lui … prin aceasta ştim că suntem în El.” 

3. În al treilea rând, rezultă de aici că oricine spune că rămâne în Cristos trebuie să 

trăiască ș i el în acelaș i fel cum a trăit Cristos. Altfel pierzi siguranț a ș i, în cele din urmă, 
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dovedeș ti că nu L-ai cunoscut niciodată pe Cristos. Versetul 6: „Cine zice că rămâne în El, 

trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” 

Aș adar, raț ionamentul este construit pe un adevăr teologic ferm: cunoaș terea lui 

Cristos generează ascultare. Din acest adevăr reiese doctrina lui Ioan despre siguranț a mântuirii: 

poț i cunoaș te că Îl cunoș ti pe Cristos, dacă asculț i de El. Ș i din aceste două adevăruri reiese 

datoria: trăieș te ca ș i Cristos. 

Acum haideț i să luăm fiecare din aceste trei etape ale raț ionamentului ș i să ne uităm la 

ele mai în detaliu. 

1. Temelia raț ionamentului 

Temelia raț ionamentului este în versetele 4 ș i 5: „ Cine zice: ‹‹Îl cunosc››, şi nu păzeşte 

poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el 

dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită.”  

 

Trei întrebări: 

1.1 La ce se referă „cunoaș terea lui Cristos” din versetul 4? 

Motivul pentru care cred că versetul vorbeș te despre cunoaș terea lui Cristos este 

deoarece în versetul 2 se vorbeș te ultima dată de Cristos. Dar este posibil să se refere la 

cunoaș terea lui Dumnezeu. Nu cred că aceasta schimbă lucrurile pentru Ioan, din moment ce în 

modul său de gândire nu poț i să-L cunoș ti pe Unul fără să-L cunoș ti pe Celălalt (Ioan 8:19; 1 

Ioan 4:15). 

Dar ce este acest fel de cunoaș tere care în mod necesar dă naș tere la ascultare? Trebuie 

să fie ceva foarte puternic legat de această cunoaș tere. Capacitatea ei de a produce ascultare este 

atât de certă încât Ioan numeș te mincinos pe oricine pretinde că are această cunoaș tere, dar nu 

are ascultare. Ce fel de cunoaș tere a lui Cristos are putere să producă negreș it ascultare de 

Cristos? 

Iuda L-a cunoscut pe Cristos. Mulț i învăț aț i necredincioș i de astăzi cunosc mai multe 

despre Cristos decât mulț i creș tini. Trebuie să fie un tip diferit de cunoaș tere decât această 

cunoaș tere pur faptică. Domnul a spus în Osea 4:1-2 : „nu este adevăr, nu este îndurare, nu este 

cunoştinţă de Dumnezeu în ţară. Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură, şi preacurveşte.” 

Deci, Osea are aceeaș i perspectivă privind cunoaș terea lui Dumnezeu pe care o are Ioan: nu 

poate exista cunoș tinț ă de Dumnezeu acolo unde este persistenț ă în păcat. 

Isus ne oferă o privire suplimentară asupra acestui tip de cunoaș tere a lui Dumnezeu. În 

Matei 11:27 El spune: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu 

cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de 

Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”  Aș adar, există o cunoaș tere specială a lui 

Dumnezeu pe care nimeni nu o poate avea decât dacă îi este dată de Fiul. 
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Aici, în 1 Ioan 4:6, se spune: „Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe 

Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă.” Observaț i cum opusul 

cunoaș terii lui Dumnezeu este „a nu fi din Dumnezeu”. Adică, a-L cunoaș te pe Dumnezeu 

înseamnă a-I aparț ine Lui, a fi născut din El, a avea caracterul Lui (3:9). 

Când un soldat revine dintr-o bătălie, probabil că spune populaț iei civile care a stat 

acasă: „Nu ș tiț i cum este războiul”. El vrea să spună: „Există o cunoaș tere care vine doar din 

experienț ă. Există o cunoaș tere care vine doar prin trăirea personală a realităț ii ș i gustarea ei 

în întregime.” 

Deci, aici în 1 Ioan 2:4 Ioan nu spune doar că această persoană neascultătoare nu-L 

cunoaș te pe Dumnezeu. Continuă să afirme la sfârș itul versetului : „Adevărul nu este în el”. De 

aceea cunoaș terea lui nu este cunoaș tere. Nu este în el. O poartă doar de suprafaț ă. Nu s-a 

afundat niciodată în ea. Nu a gustat niciodată adevărul despre care vorbeș te atât de uș or. 

Aș adar, cunoaș terea pe care o are în vedere Ioan în 2:4 este o experimentare a lui 

Cristos ș i a lui Dumnezeu Tatăl, în care Ei sunt luaț i în adâncimile vieț ii noastre ș i ne 

schimbă modul în care trăim. 

1.2 Dar cum anume produce ascultare această cunoaș tere a lui 

Dumnezeu? 

Dovada întreagă a lui Ioan atârnă de certitudinea că a-L cunoaș te pe Dumnezeu produce 

ascultare. Dacă o persoană poate să-L cunoască pe Dumnezeu ș i să trăiască în continuare în 

neascultare, atunci Ioan nu ar putea să-i spună acestui om neascultător din versetul 4 că este un 

mincinos atunci când el pretinde că Îl cunoaș te pe Dumnezeu. Ioan nu ar putea ș ti dacă acest 

om este mincinos sau nu, dacă L-ar putea cunoaș te pe Dumnezeu ș i, totuș i, să trăiască în 

continuare în neascultare. 

Deci, cum garantează ascultare această cunoaș tere? 1Ioan 4:16 spune: „Şi noi am 

cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste.” 

Observaț i cum pune împreună cele două cuvinte: noi am cunoscut ș i am crezut dragostea lui 

Dumnezeu. A cunoaș te dragostea pe care o are Dumnezeu pentru tine înseamnă să crezi în ea. 

Pentru Ioan este de neînchipuit cum o persoană poate cunoaș te dragostea lui Dumnezeu ș i nu 

poate crede dragostea lui Dumnezeu. A nu crede în ea trebuie să însemne că nu crezi că este o 

dragoste adevărată. Tot ce poate Ioan să spună cuiva care nu se încredinț ează pe sine dragostei 

omnipotente este: nu Îl cunoș ti. Nu cunoș ti, pentru că altfel ai crede. 

Când Dumnezeu îț i porunceș te să faci ceva ș i tu ignori sau faci exact contrariul, Ioan 

poate să deducă un singur lucru: nu crezi că Dumnezeu este dragoste. Ș i, de aceea, nu-L 

cunoș ti. Pentru că dacă ai fi crezut că Dumnezeu este dragoste, atunci ai fi crezut că toate 

poruncile Sale sunt chiar lucrul cel mai bun pentru tine. Ș i le-ai urma. Când abandonezi 

poruncile lui Dumnezeu spui de fapt: un Dumnezeu iubitor nu-mi va porunci să fac aceasta. 

Astfel, neascultarea noastră arată lipsa noastră de încredere în dragostea pe care o are Dumnezeu 

pentru noi. Ș i arată că nu-L cunoaș tem pe Dumnezeu. 
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Nu este ironic că oamenii spun astăzi: „Dacă tu cunoș ti dragostea lui Dumnezeu, nu 

trebuie să te îngrijorezi atunci când continui în păcat.” Dar apostolul Ioan a spus: „Dacă tu 

cunoș ti dragostea lui Dumnezeu, nu vei putea continua în păcat.” Deoarece, dacă crezi cu 

adevărat dragostea pe care o are Dumnezeu faț ă de tine, atunci toate poruncile Lui vor fi sfatul 

tandru al unui Tată Atot Înț elept. 

După cum spune 1 Ioan 5:3: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor 

Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” Dacă cunoaș tem ș i credem dragostea pe care o are 

Dumnezeu pentru noi, atunci poruncile Lui nu vor fi grele. Vor fi ca o hartă care ne îndrumă în 

siguranț ă printr-o junglă necunoscută spre o plajă unde Dumnezeu ne aș teaptă cu iahtul său de 

20 de metri
1
 pentru a ne duce într-o croazieră veș nică a insulelor. 

Aș adar, răspunsul la cea de-a doua întrebare este că cunoaș terea lui Dumnezeu produce 

ascultare, fiindcă Dumnezeu este dragoste. Dacă abandonezi poruncile lui Dumnezeu, deoarece 

crezi că vei găsi mai multă fericire în neascultare, atunci nu crezi că Dumnezeu este dragoste. Nu 

Îl cunoș ti. Cunoaș terea Lui ca un Dumnezeu al dragostei trebuie să aibă ca rezultat ascultare 

faț ă de poruncile Sale. 

Amintiț i-vă de robul rău din pilda polilor din Luca 19:11-27. Stăpânul său i-a dat un pol 

ș i i-a spus: „Pune-l în negoţ până mă voi întoarce.” Dar omul nu a ascultat, l-a învelit într-un 

ș tergar ș i nu l-a pus în negoț . Când stăpânul a întrebat de ce a procedat astfel, robul a spus: 

„M-am temut de tine, fiindcă eşti un om aspru.” Acesta este motivul din spatele oricărei 

neascultări de poruncile lui Dumnezeu: nu credem că ele sunt expresii ale dragostei, pentru care 

folosul nostru este esenț ial. Credem că poruncile sunt cuvintele unui Dumnezeu aspru care 

doreș te să ne refuze bucuria pe care o râvnim. Astfel că nu ascultăm. Ș i dovedim că suntem 

mincinoș i atunci când pretindem că-L cunoaș tem. 

1.3 În ce sens păzirea Cuvântului face ca dragostea lui Dumnezeu să fie 

desăvârș ită (2:5)? 

Expresia „dragostea lui Dumnezeu” este ambiguă. Traducerea RSV consideră că 

înseamnă dragostea noastră pentru Dumnezeu. Traducerea NIV consideră că semnifică dragostea 

lui Dumnezeu faț ă de noi. Traducerea NASB o lasă aș a cum este în greacă: ambiguă − 

„dragostea lui Dumnezeu.” Există texte paralele în 1 Ioan pentru ambele sensuri (dragostea lui 

Dumnezeu: 3:17; 4:9; dragostea noastră: 2:15; 3:14; 5:3). Posibil ca Ioan să se refere la ambele 

sensuri din moment ce în modul lui de gândire dragostea lui Dumnezeu în noi este reflectată 

înapoi în dragostea noastră pentru El ș i ceilalț i. 

Dacă Ioan se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi aici, în 2:5, atunci sensul este 

în esenț ă acelaș i cu cel din 4:12: „Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi 

dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. ” Adică, iubindu-i pe ceilalț i sau păzind Cuvântul lui 

Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu se desăvârș eș te în noi terminându-se cu acț iune. Dacă 

este închisă în noi ș i nu este împărtăș ită cu alț ii, nu este isprăvită sau desăvârș ită. 

                                                           
1
 N. tr.: 60 de picioare = 18,2 de metri 
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Dacă Ioan se referă la dragostea noastră pentru Dumnezeu în 2:4, atunci sensul ar fi în 

esenț ă acelaș i cu Iacov 2:22, unde acelaș i cuvânt (desăvârș it) este folosit pentru a spune că 

„credinț a este desăvârș ită prin fapte”. Adică, credinț a noastră în Dumnezeu sau dragostea 

noastră pentru El este desăvârș ită atunci când acea credinț ă sau dragoste are ca rezultat 

dragoste ascultătoare faț ă de alț ii. 

În orice caz, ideea este că oamenii care nu păzesc Cuvântul lui Dumnezeu nu pot pretinde 

că Îl iubesc pe Dumnezeu sau că au dragoste pentru El în ei. După cum zice 4:8: „Cine nu 

iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 

Deci, prima etapă a raț ionamentului este adevărul fundamental că există legătură între 

cunoaș terea lui Cristos ș i păzirea poruncilor Lui. Oricine pretinde că Îl cunoaș te ș i trăieș te 

în neascultare este un mincinos. 
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