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10 Martie 1985, de John Piper 

Tema: Omorârea păcatului 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

 

Nu iubiți lumea 

 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu 

este în el.Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de 

la Tatăl, ci din lume.Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” 

 

Un rezumat 

 

Textul începe cu o poruncă – este singura poruncă din text și de aceea probabil este 

elementul principal. Versetul 15a: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume.”  Tot restul textului 

este o dovadă sau un îndemn pentru care nu ar trebui să iubim lumea. 

 

Dragostea pentru lume elimină dragostea pentru Dumnezeu  

 

Primul îndemn pe care îl dă Ioan este că „dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu 

este în el”(versetul 15b). Cu alte cuvinte, motivul pentru care nu ar trebui să iubiți lumea este că nu 

puteți iubi în același timp și lumea și pe Dumnezeu. Dragostea pentru lume elimină dragostea 

pentru Dumnezeu și dragostea pentru Dumnezeu elimină dragostea pentru lume. 

După cum a spus Isus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va 

iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui 

Mamona” (Matei 6:24). Așadar, nu iubiți lumea, pentru că acest lucru v-ar pune în categoria celor 

ce Îl urăsc pe Dumnezeu indiferent dacă credeți sau nu aceasta. „Dacă iubeşte cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în el.”Acesta este primul argument pe care Ioan îl dă împotriva iubirii 

lumii. 

Apoi, în versetul 16 urmează susținerea și explicația acestui prim argument. Motivul pentru 

care dragostea pentru lume elimină dragostea pentru Dumnezeu este că „ tot ce este în lume: pofta 

firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” Dacă omiteți 

aceste trei sintagme din mijlocul versetului 16, s-ar citi cam așa: Motivul pentru care dragostea 

pentru lume elimină dragostea pentru Dumnezeu este că tot ceea ce este în lume nu este de la 

Dumnezeu. Altfel spus, este o discuție fără sens să spui că Îl iubești pe Dumnezeu dacă iubești ceea 

ce nu vine de la Dumnezeu. 

Ioan ar fi putut încheia pledoaria sa la sfârșitul versetului 16. Nu iubiți lumea, deoarece 

dragostea pentru lume nu poate coexista cu dragostea pentru Dumnezeu. Dar el nu expune 

concluziile aici. Ioan mai adaugă încă două argumente – încă două îndemnuri pentru a nu iubi 

lumea. 
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Lumea și pofta ei trec  

 

Mai întâi în versetul 17a spune: „Şi lumea şi pofta ei trec.” Nimeni nu cumpără acțiuni într-

o companie care sigur va falimenta. Nimeni nu își înalță o casă pe o navă ce se scufundă. Nicio 

persoană înțeleaptă nu va aduna o comoară unde o poate roade molia sau rugina și unde hoții pot să 

o fure, nu-i așa? Lumea trece! A-ți lega inima de lume înseamnă doar a căuta dureri de inimă și 

suferință în cele din urmă. 

Asta nu e tot: nu doar lumea trece, dar și poftele ei trec. Dacă iei parte la dorințele lumii, vei 

trece. Nu doar că îți vei pierde comoara. Îți vei pierde și viața. Dacă iubești lumea, ea va trece și te 

va lua și pe tine cu ea. „Şi lumea şi pofta ei trec.” 

 

Dacă vei face voia Tatălui, vei trăi în veci 

 

În al doilea rând Ioan spune în versetul 17b: „Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în 

veac.” Opusul iubirii față de lumii nu înseamnă doar a-L iubi pe Dumnezeu (versetul 15), ci și, de 

asemenea, a face voia Tatălui (versetul 17). Această legătură nu este greu de înțeles. Isus a spus: 

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15) Ioan a spus în 1 Ioan 5:3 : „Căci 

dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.” Așadar, a-L iubi pe Tatăl în versetul 15 și a 

face voia lui Dumnezeu în versetul 17 nu sunt chiar lucruri separate. 

Dacă Îl iubești pe Dumnezeu, vei iubi ce dorește El. A spune: „eu Îl iubesc pe Dumnezeu, 

dar nu iubesc ceea ce Dumnezeu iubește” înseamnă vorbărie goală. Deci, Ioan spune în versetul 17: 

„Dacă iubiți lumea, veți pieri împreună cu ea, dar dacă nu iubiți lumea, ci Îl iubiți pe Dumnezeu, 

veți face voia Lui și veți trăi cu El în veci.” 

 

O poruncă și trei argumente 

 

 Sintetizând, textul conține o poruncă și trei argumente sau îndemnuri. Porunca este „Nu 

iubiţi lumea, nici lucrurile din lume.” Primul îndemn este că dacă iubiți lumea, nu-L iubiți pe 

Dumnezeu. Al doilea îndemn este că dacă iubiți lumea veți pieri împreună cu lumea. Și cel de-al 

treilea îndemn este că, dacă Îl iubiți pe Dumnezeu și nu lumea, veți trăi împreună cu Dumnezeu în 

veci. 

 

O meditație  

 

Haideți să medităm pentru câteva momente la ultimele două îndemnuri și îndeosebi cum se 

leagă acestea de credința mântuitoare. 

 

Credința mântuitoare și dragostea pentru Dumnezeu 

 

Am fost învățați bine că suntem salvați prin CREDINȚĂ! „CREDE în Domnul Isus, şi vei fi 

mântuit.” (Faptele Apostolilor 16:31) Dar nu am fost învățați la fel de bine ce este credința 

mântuitoare. De exemplu, cât de des vorbim despre relația dintre a te încrede în Cristos și a-L iubi 

pe Cristos? Poți să te încrezi în El restrictiv și să nu-L iubești? În mod evident Ioan nu gândește așa, 

deoarece problema în acest text este dacă Îl iubești pe Dumnezeu sau iubești lumea și rezultatul este 
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că fie mori împreună cu lumea, fie ai viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Dar Ioan știe că viața 

veșnică vine doar prin credință. 

Ioan spune în 5:13 : „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care CREDEŢI în Numele 

Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.” Așadar, viața veșnică depinde de credința în Cristos. Dar 

cum este această „credință”? Dacă suntem politicoși și îl lăsăm pe Ioan să vorbească limpede, 

epistola lui îi dezvoltă intenția. Când spune că nu iubind lumea, ci iubindu-L pe Dumnezeu atât de 

mult încât facem voia Lui este ceea ce conduce la viață veșnică, învățăm că credința mântuitoare și 

dragostea pentru Dumnezeu sunt inseparabile. Amândouă sunt calea spre viața veșnică deoarece ele 

reprezintă aceeași cale. 

În Ioan 5:42-44 Isus îi confruntă cu aceste cuvinte pe liderii iudei care nu au crezut în El: 

„Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă 

primiţi ... Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi 

slava care vine de la singurul Dumnezeu?” Cu alte cuvinte, motivul pentru care ei nu Îl primesc sau 

nu cred în Isus este pentru că ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. Ei iubesc lumea – slava oamenilor – nu 

slava lui Dumnezeu. Deci, Isus și-a învățat apostolii că unde nu există dragoste pentru Dumnezeu, 

nu poate exista credință mântuitoare. (Vedeți Ioan 3:18-19) 

 

O singură cale de mântuire 

 

De aceea Ioan, când scrie epistola sa, ia „dragostea pentru Dumnezeu” și „credința în 

Cristos” și le consideră ca o singură cale de mântuire. Uitați-vă cum face acest lucru în 5:3-4: „Căci 

dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” Cu alte 

cuvinte, dragostea noastră pentru Dumnezeu biruiește obstacolele neascultării și face poruncile lui 

Dumnezeu mai degrabă o bucurie decât o povară. „Astfel Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi 

anii aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea” (Geneza 29:30). Dragostea pentru 

Dumnezeu face slujirea o bucurie și învinge puterile neascultării. 

Dar apoi uitați-vă la versetul 4. Aici Ioan spune același lucru doar că vorbește despre 

credință și nu despre dragoste. „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea 

ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” CREDINȚA biruiește lumea – credința 

învinge neascultarea și atribuie poruncilor lui Dumnezeu mai degrabă bucurie, decât povară. 

Ce vom spune deci, referitor la dragostea pentru Dumnezeu și credința în Cristos? Calea 

biruinței care învinge lumea și conduce la viață veșnică este acea cale a credinței în Cristos și a 

dragostei pentru Dumnezeu. Credința mântuitoare este parte din dragostea pentru Dumnezeu și 

dragostea pentru Dumnezeu este parte a credinței mântuitoare. Nu există două căi spre rai. Există 

doar o cale îngustă – calea credinței care Îl iubește pe Dumnezeu și calea dragostei care crede în 

Dumnezeu. 

 

Pavel și Iacov sunt în concordanță 

 

De aceea, nu doar Ioan, ci și Pavel și Iacov oferă promisiunea vieții doar celor ce Îl iubesc 

pe Dumnezeu: 

 Romani 8:28 : „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre 

binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 

Său.” 
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 1 Corinteni 2:9: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, 

şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 

ce-L iubesc.” 

 1 Corinteni 16:22: „Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, 

să fie anatema!” 

 Iacov 2:5: „N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, 

ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L 

iubesc?”  (Vedeți 2 Timotei 4:8, Iacov 1:12.) 

Deci, puteți vedea ce încearcă Ioan să facă pentru noi în versetul 17 din textul nostru. 

Încearcă să ne arate că iubindu-L pe Tatăl și eliberându-ne de dragostea pentru lume nu este ceva 

opțional. Nu este glazura de pe tortul credinței mântuitoare. Este o chestiune de viață veșnică și 

moarte veșnică. Este numărul unu pe agenda vieții. Nimic din toată lumea nu este mai important 

decât experimentarea dragostei pentru Dumnezeu în inima ta. Isus a spus că aceasta este prima și 

cea mai mare poruncă: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău 

şi cu tot cugetul tău.” (Matei 22:36-40) 

 

Dacă nu simțiți multă dragoste pentru Dumnezeu, există două posibilități 

 

Probabil, chiar dacă spun aceasta, unii dintre voi veți zice: „Chiar acum, nu simt foarte 

multă dragoste pentru Dumnezeu.” Există două cauze posibile pentru aceasta. 

1. Nu sunteți născuți din nou 

O cauză ar fi posibilitatea ca să nu fiți născuți din nou. Posibil să fiți un creștin cultural sau 

un creștin moștenit. Poate v-ați dezvoltat caracteristici ale vorbirii sau comportamentului religios, 

deoarece este avantajos din punct de vedere social sau deoarece părinții sau colegii voștri au vorbit 

și s-au comportat în acest fel. Dar voi niciodată nu ați experimentat o schimbare profundă făcută de 

Duhul Sfânt în natura voastră care să dea naștere unui izvor de dragoste nouă pentru Dumnezeu. 

Henry Martyn, misionarul și translatorul genial al secolului trecut, s-a uitat la convertirea sa 

patru ani mai târziu și a spus: „Lucrarea este reală. Nu mă pot îndoi de ea așa cum nu mă pot îndoi 

de propria-mi existență. Întregul șuvoi de dorințe este transformat, merg pe o cale cu totul alta, deși 

în permanență fac pași greșiți spre acea cale.” 

Așadar, se poate ca aceasta să nu vi se fi întâmplat vouă niciodată, religia voastră este doar o 

formă exterioară și nu o trăire lăuntrică a dragostei lui Dumnezeu. Pavel a spus în 2 Timotei 1-5: 

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de 

bani ... iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar 

tăgăduindu-i puterea.” Cu alte cuvinte, ne putem aștepta să existe numeroși oameni religioși ce 

merg la biserică și nu știu nimic despre nașterea din nou și despre dragostea sinceră pentru 

Dumnezeu. 

Dacă vă găsiți în rândul acestora, ar trebui să vă direcționați inima spre Cristos și să-L 

căutați sincer în Cuvântul Lui. Petru a spus că suntem născuți din nou prin Cuvântul viu și veșnic al 

lui Dumnezeu. Deci, dacă vreți să fiți născuți din nou, examinați de aproape Cuvântul lui 

Dumnezeu. Ar trebui să strigați la Cristos ca să vă deschidă ochii să-L cunoașteți pe Tatăl (Matei 

11:27) . Ar trebui să stăruiți la Dumnezeu să vă scoată inima de piatră și să vă dea o inimă de carne 

pentru a-L putea iubi pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul vostru (Deuteronom 30:6). Ar 
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trebui să părăsiți toate păcatele cunoscute și să vă oferiți oricărui mijloc de har până când lumina 

răsare în inima voastră și Cristos strălucește așa de tare prin puterea și dragostea Lui, încât El este 

atractiv în mod irezistibil și cădeți în închinare și dragoste înaintea Lui. Și nu renunțați la scop până 

când nu sunteți născuți la o viață nouă. „Mă veți căuta și Mă veți găsi; dacă Mă veți căuta cu toată 

inima.” 

2. Dragostea voastră a devenit rece și fără vlagă 

Cealaltă posibilitate este că sunteți într-adevăr născuți din nou, doar că dragostea voastră pur 

și simplu a ajuns rece și fără vlagă. Ați gustat ce înseamnă să aveți o inimă pentru Dumnezeu. Vă 

puteți aminti cum odată simțeați că a-L cunoaște pe El este superior oricărui lucru pe care lumea l-

ar putea oferi. Dar în această dimineață mucul fumegă și trestia este frântă. 

Rețeta pentru boala voastră nu este prea diferită de rețeta pentru a căuta nașterea din nou de 

mai devreme. Același Duh care zămislește viața, de asemenea hrănește viața. Același Cuvânt care 

aprinde focul iubirii, reaprinde dragostea. Același Cristos care v-a luat odată din întuneric și v-a 

adus la lumina Sa minunată, poate îndepărta noaptea întunecată, oricât de mare ar fi în sufletul 

vostru. Așadar, predați-vă Duhului Sfânt. Cufundați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu. Strigați către 

Cristos pentru o nouă viziune a slavei harului Său. Nu vă mulțumi cu starea de căldicel. Urmăriți o 

nouă pasiune pentru Cristos. 

Și, indiferent din care grup dintre acestea ați face parte – sau dacă sunteți plini de dragoste 

aici pentru Dumnezeu în această dimineață – lăsați ca avertismentul care a mai rămas în acest text 

să vă stârnească să socotiți toate ca un gunoi în comparație cu prețul nespus de mare de a-L 

cunoaște pe Cristos. 

 

Dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru lume nu pot coexista 

 

Conform versetului 15 din textul nostru, dacă dragostea voastră pentru Dumnezeu este rece 

în această dimineață, aceasta se datorează faptului că dragostea pentru lume a început să 

stăpânească peste inima voastră și stinge dragostea voastră pentru Dumnezeu. Dragostea pentru 

lume și dragostea pentru Tatăl nu pot coexista. Și orice inimă iubește ceva. Tocmai esența naturii 

noastre este plăcerea. Nu este nimeni în această cameră care să nu dorească ceva. În centrul inimii 

noastre este un izvor de dorințe. Dar aceasta este o imagine neplăcută, nu-i așa? O dorință este o 

sete, o poftă, o nevoie, o lipsă. Numai că acestea nu sunt descrise foarte bine ca un izvor. Un izvor 

de nevoi reprezintă o contradicție în termeni. Izvoarele udă; nevoile usucă. O dorință este mai mult 

ca o uscare – sau un gol. În centrul inimii noastre este un canal de scurgere – ca pe fundul unei 

piscine. Suntem însetați la nesfârșit. Dar nu putem absorbi apă și aer în același timp. 

Dacă încercați să vă satisfaceți dorințele absorbind aerul din lume, nu veți putea bea apa din 

cer. Și, în cele din urmă, motorul vostru va arde complet, deoarece am fost făcuți să ne umplem cu 

apa lui Dumnezeu, nu cu aerul lumii. 

 

„Lumea” pe care nu trebuie să o iubim 

 

Ce este această „lume” pe care nu trebuie să o iubim? Versetul 16 spune că e caracterizată 

de trei lucruri: „pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții”. Cuvântul pentru „viață” 

nu se referă la starea de a fi în viață, ci mai degrabă la lucrurile din lume care fac viața posibilă. De 

exemplu, în 3:17 este tradus „bogățiile” – „Dar cine are BOGĂŢIILE lumii acesteia, şi vede pe 
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fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?” 

Isus folosește cuvântul în Marcu 12:44 atunci când spune că văduva săracă în templu „a aruncat tot 

ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să TRĂIASCĂ.” 

Deci, expresia „lăudăroșia vieții” înseamnă lăudăroșie în ceea ce deții – lucrurile pe care le 

ai. Acum putem vedea cum cele trei descrieri ale lumii au legătură una cu cealaltă. Primele două – 

pofta firii pământești și pofta ochilor – se referă la dorințe pentru ceea ce nu avem. Și cea de-a treia 

– lăudăroșia vieții – se referă la lăudăroșie cu ceea ce avem. Lumea este mânată de aceste două 

lucruri: pasiune pentru plăcere și lăudăroșie cu posesiunile. 

Și pasiunea pentru plăcere este descrisă în două feluri, deoarece există două mari categorii 

de plăcere – fizică și estetică. Există pofta firii pământești – plăceri ale trupului; și pofta ochilor – 

plăceri estetice și intelectuale. Ioan nu este naiv. Știe că lumea nu se limitează doar la Hennepin 

Avenue
1
. 

Există pofta de mocirlă și pofta de mâncare. Există pofta pentru hard rock și pofta pentru 

piesele lui Rachmaninoff . Există pofta pentru Penthouse sau pentru Picasso. Exista pofta pentru 

Orfeu și pofta pentru opera Ordway. Cartea se încheie cu porunca răsunătoare: „Copilașilor, 

FERIȚI-VĂ DE IDOLI!” – indiferent dacă ei sunt cruzi sau educați. 

Orice din lume care nu este Dumnezeu poate să vă fure dragostea pentru Dumnezeu din 

inima voastră. Orice lucru care nu este Dumnezeu poate să-ți îndepărteze inima de Dumnezeu. Dacă 

nu îl ai, îți poate umple inima de pasiune pentru a-L dobândi. Dacă îl ai, poate să te umple de 

mândrie că l-ai obținut. 

Dar împotriva lăudăroșeniei vieții apostolii spun: „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai 

pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?... Cine se 

laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 4:7,1:31) Așadar, să nu fie nicio laudă în posesiuni. 

Toate sunt ale lui Dumnezeu. 

Iar împotriva poftei firii pământești și poftei ochilor psalmistul spune: „ Pe cine altul am eu 

în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.” De aceea, 

haideți să nu dorim nimic în afară de Dumnezeu. Cunoaște-L doar pe Dumnezeu. Caută-L doar pe 

Dumnezeu. 

 

Ce ar trebui să facem cu toate dorințele noastre?  

 

Cineva ar putea întreba: „Să nu-mi doresc o cină? Să nu-mi doresc o slujbă? Să nu-mi 

doresc o soție? Să nu-mi doresc copilul din pântece? Să nu-mi doresc un trup sănătos, o odihnă 

bună noaptea, soarele de dimineață, o carte bună sau o seară cu prietenii?” 

Și răspunsul este nu – dacă nu este o dorință pentru DUMNEZEU! Îți dorești cina pentru că-

L dorești pe Dumnezeu? Îți dorești o slujbă, deoarece prin ea îl vei descoperi și-L vei iubi pe 

Dumnezeu? Tânjești după o soție pentru că ești flămând după Dumnezeu și speri să-L vezi și să-L 

iubești pe Dumnezeu în partenerul tău? Îți dorești copilul, trupul sănătos, odihna bună de peste 

noapte, soarele dimineții, cartea bună și seara cu prietenii de dragul lui Dumnezeu? Știi să-L vezi pe 

Dumnezeu în tot ce-ți dorești ? (Citiți Coloseni 3:17; 1 Corinteni 10:31) 

Sfântul Augustin a captat foarte bine inima textului nostru când s-a rugat Tatălui și a spus: 

„Te iubește prea puțin cel care iubește împreună cu Tine ceva, pe care nu-l iubește de dragul Tău.” 

                                                           
1
 N. Tr.: Hennepin Avenue este o stradă principală din Minneapolis, Minnesota, care servește ca o arteră frecventată 

îndeosebi pentru distracții. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minneapolis,_Minnesota
http://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota
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De aceea, frați și surori, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în El. Dar dacă dragostea Tatălui este în voi, dacă Îl iubiți pe Dumnezeu 

cu toată inima atunci orice cameră în care intrați va fi un templu al lui Dumnezeu, orice lucrare a 

voastră va fi o jertfă a dragostei lui Dumnezeu, orice mâncare va fi un ospăț al dragostei lui 

Dumnezeu, orice cântec va fi un preludiu al dragostei lui Dumnezeu. 

Iar dacă există orice dorință a cărnii sau a ochilor care nu este dorință după Dumnezeu, 

atunci o vom scoate din viețile noastre pentru a putea spune împreună cu Ioan și cu psalmistul:  

 

„ Pe cine altul am eu în cer afară de Tine?  

Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea 

în nimeni decât în Tine.” 
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