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12 Mai 1985, de John Piper 
Tema: Iubirea aproapelui 
Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 
Iubiți-vă unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu 

 
1 Ioan 4:7-11: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. 

Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut 

pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat 
prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 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. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe 

noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.” 

 

Câteva persoane au răspuns săptămâna trecută la mesaj cu o întrebare. Au auzit două lucruri 
ce li s-au părut incompatibile. 

 
Există o incompatibilitate în textul de săptămâna trecută? 

 

Pe de o parte, am subliniat că abilitatea noastră de a asculta Evanghelia cu inimi receptive 
(4:6) i abilitatea noastră de a-L mărturisi pe Cristos cu inimi sincere (4:2) se datorează lucrării 
Duhului Sfânt pentru ca El să primească gloria. Dar pe de altă parte, am făcut un apel urgent către 
oameni să cheme Duhul Sfânt, să asculte cu inimile receptive i să mărturisească cu inimi sincere. 
Nu este o incompatibilitate să descrii starea unei persoane ca fiind neputincioasă fără Duhul Sfânt 
(surdă, oarbă i moartă din punct de vedere spiritual), iar apoi, pe de altă parte, să discuți cu ei i să 
stăruie ti de ei ca să vadă, să audă i să trăiască? 

Nu este o incompatibilitate să spui: „E ti mort în gre elile i păcatele tale” (Efeseni 2:1); 
„acum de teaptă-te tu care dormi, ridică-te din morți”(Efeseni 5:14)? 

 
Puterea dătătoare de viață a Cuvântului lui Dumnezeu 

 

Răspunsul este da, este incompatibil – dacă nu crezi că Cuvântul lui Dumnezeu are putere 
dătătoare de viață. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde puterea lui Dumnezeu, atunci nu este 
incompatibil să spui: „Lazăr tu e ti mort; acum ie i afară din mormânt!” Dacă Duhul lui Dumnezeu 
folose te Cuvântul lui Dumnezeu pentru a crea din lucruri care nu sunt lucruri care sunt (1 Corinteni 
1:28) atunci nu este incompatibil să spui întunericului: „Să fie lumină!” (2 Corinteni 4:6) Dacă 
Cuvântul lui Dumnezeu este uns cu puterea lui Dumnezeu atunci nu este nepotrivit să spui 
chiopului: „Umblă!”, celui orb „Prive te!” i celui surd „Ascultă Cuvântul Domnului!” 

Aparenta incompatibilitate dintre moartea spirituală care este în lume i căutarea vieții 
spirituale care este în Evanghelie nu se rezolvă spunând: „Moartea nu este chiar moarte.” Aparenta 
incompatibilitate este rezolvată spunând : „Cel care este în Cuvânt este mai mare decât cel care este 
în lume.”1 „Cuvântul lui Dumnezeu este viu i lucrător.” (Evrei 4:12) Creează ceea ce cere în viețile 

                                                           
1
 N. tr. : În engleză: „He who is in the word is greater than he who is in the world." 
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oilor lui Dumnezeu: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.” (Ioan 
10:27) 

Dacă Duhul lui Dumnezeu folose te Cuvântul lui Dumnezeu pentru a produce na terea din 
nou în aceia care ascultă Evanghelia, atunci nu se află în incompatibilitate predicarea Evangheliei 
oamenilor care sunt morți spiritual în nădejdea că Cuvântul lui Dumnezeu le va da viață spirituală. 
Nu este incompatibil pentru Isus să spună: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl” i 
apoi să spună : „Veniți la mine toți cei trudiți i împovărați ” – dacă porunca conține tocmai puterea 
prin care Tatăl atrage.  

 
Acela i tip de incompatibilitate aparentă 

 

Acela i tip de incompatibilitate aparentă se regăse te i în textul de astăzi. De exemplu, 
versetul 8 spune: „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 
Cu alte cuvinte, dacă nu iube ti, arăți că nici măcar nu-L cuno ti pe Dumnezeu. Exact ceea ce spune 
2:4: „Cine zice: ‹‹Îl cunosc››, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în 
el.” Iar din moment ce toate poruncile Lui se rezumă la a iubi, Ioan poate spune: „Cine nu iubeşte 
n-a cunoscut pe Dumnezeu.” Lipsa iubirii este un semn sigur că nu-L cuno ti pe Dumnezeu. 

De aici trebuie să înțelegem că a-L cunoa te pe Dumnezeu are în mod necesar drept 
consecință a fi o persoană iubitoare. Dacă ai putea să-L cuno ti pe Dumnezeu i să nu iube ti, atunci 
versetul 8 nu ar fi adevărat, deoarece spune că dacă nu iube ti, nu-L cuno ti pe Dumnezeu. A adar, 
un lucru este sigur din versetul 8: o persoană care Îl cunoa te pe Dumnezeu va fi o persoană 
iubitoare. 

Dar (aici este aparenta incompatibilitate) dacă cel care Îl cunoa te pe Dumnezeu va fi în 
mod necesar o persoană iubitoare, de ce în versetul 7 îi porunce te Ioan să fie? „Preaiubiţilor, să ne 
iubim unii pe alţii.” Este aceea i aparentă incompatibilitate care a apărut săptămâna trecută. Doar că 
în acest text este contrariul. 

Săptămâna trecută întrebarea era: de ce să porunce ti unei persoane să audă i să creadă care 
prin ea însă i nu poate auzi i crede? Săptămâna aceasta întrebarea este: de ce să porunce ti unei 
persoane să iubească ce nu poate să nu iubească deoarece Îl cunoa te pe Dumnezeu i este născută 
din Dumnezeu? De ce să spui unei persoane să facă un lucru pe care nu-l poate face? De ce să spui 
unei persoane să facă un lucru pe care nu se poate abține să nu-l facă? 

 
Înțelegând cum gânde te apostolul Ioan 

 

Motivul pentru care am scos la iveală aceste întrebări este pentru că îmi doresc mult să 
înțelegem modul în care gânde te apostolul Ioan. Avem nevoie să lăsăm gândirea noastră să fie 
guvernată i modelată de modul în care Duhul Sfânt a modelat gândul apostolilor. Trebuie să 
păstrăm incompatibilitățile aparente din Cuvântul lui Dumnezeu mai degrabă decât să le înlăturăm, 
punând în Scriptură idei care nu se găsesc. Dacă vom medita suficient de mult i de adânc vom 
vedea soluția biblică. Dați-mi voie să spun care mi se par a fi răspusurile biblice la întrebările pe 
care tocmai le-am ridicat. 

 
 
 
 



3 

 

 
De ce să-i spui unei persoane să facă ceea ce nu poate?   

 

Mai întâi, de ce să-i spui unei persoane să facă un lucru dacă nu-l poate? Răspunsul este 
pentru că Dumnezeu poate folosi vorbele pentru a oferi persoanei puterea de a face. 1 Petru 1:23 
spune: „aţi fost născuţi din nou ... prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat oamenilor morți care nu pot să se supună 
lui Dumnezeu (Romani 8:8), Însu i Cuvântul poate produce capacitatea de supunere i de a crede. 
De aceea ar trebui să propovăduim Evanghelia celor care prin ei în i i nu pot auzi i crede. 

 
De ce să spui unei persoane să facă ceea ce nu se poate abține să nu facă? 

 

În al doilea rând, de ce să spui unei persoane să facă un lucru dacă ea nu poate să nu-l facă? 
Aceasta este situația pe care o avem în textul de astăzi. Caracterul de neînlăturat al dragostei din 
viața unui copil adevărat al lui Dumnezeu nu face inutilă porunca iubirii? 

Să considerăm o analogie: presupunem că sunteți pe punctul de a avea un copil i 
Dumnezeu a venit la dumneavoastră i v-a spus: „ Acest copil este un dar de la mine i promit că va 
trăi 100 de ani”.  

 
Analogia  

 

A a că după ce se na te copilul îl aduceți acasă de la spital, dar nu îl hrăniți. Soțul 
dumneavoastră vă spune: „De ce nu hrăne ti copilul?” i dumneavoastră răspundeți: „Deoarece 
Dumnezeu mi-a promis că acest copil va trăi 100 de ani. A a că nu trebuie să-l hrănesc dacă 
Dumnezeu se va îngriji să trăiască 100 de ani.” 

Dar acest soț este priceput i spune: „De unde tii că Dumnezeu nu a plănuit că El va veghea 
ca copilul să fie îngrijit până la 100 de ani? De unde tii că Dumnezeu nu va lăsa o mamă 
iresponsabilă să fie concediată pentru a- i împlini promisiunea printr-o mamă care va hrăni această 
fetiță?” Niciun răspuns. 

 
Aplicarea analogiei 

 

Acum haideți să aplicăm analogia. Dumnezeu vine la noi în Biblie i ne spune că a-L 
cunoa te pe Dumnezeu are întotdeauna ca rezultat a fi o persoană iubitoare (4:8). El promite de 
fapt: voi avea grijă ca cei care Mă cunosc, care sunt născuți din nou să fie oameni iubitori. A adar, 
cineva (în pura lui înțelepciune umană) ar putea sugera: „Nu trebuie să-i hrănim pe ace ti copii cu 
ceva care i-ar putea ajuta să iubească. Nu este nevoie să le dăm porunci, avertismente i promisiuni 
din pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a promis să-i facă iubitori.” 

Față de care noi ar trebui să răspundem: „De unde tii că Dumnezeu nu a plănuit că se va 
îngriji ca toată hrana necesară, producătoare de dragoste să fie furnizată copiilor Lui? De unde tii 
că Dumnezeu nu a plănuit ca dacă eu nu îi hrănesc cu ceea ce au nevoie să fie iubitori, mă va 
îndepărta i va pune pe altcineva în locul meu care le va da ceea ce au nevoie? De ce crezi că 
promisiunea lui Dumnezeu este intenționată a fi împlinită în cel mai nenatural mod posibil? 
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Planul lui Dumnezeu de a- i împlini promisiunile prin porunci 

 

A adar, răspunsul biblic cel mai natural la întrebarea: „De ce să porunce ti unei persoane să 
iubească, dacă ea nu poate să nu iubească?” este că Dumnezeu are drept scop să- i împlinească 
promisiunile prin folosirea poruncilor. Dumnezeu a hotărât să ne păstreze vii în dragoste prin 
hrănirea regulată cu Cuvântul Său. i Cuvântul lui Dumnezeu conține avertizări, promisiuni i 
porunci. Poruncile fac parte din hrana pe care Duhul o asigură pentru susținerea sfinților, astfel ca 
dragostea noastră să se dezvolte. 

Duhul lui Dumnezeu împline te promisiunea lui Dumnezeu folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dacă încerc să scurtcircuitez modul în care Dumnezeu lucrează, pur i simplu El mă va 
înlătura, dacă este nevoie, de dragul copiilor Săi. El Î i va împlini promisiunea. i El va folosi 
poruncile, avertizările i promisiunile Sale în acest scop. A adar, nu este nepotrivit pentru Ioan să 
învețe în versetul 8 că toți cei ce-L cunosc pe Dumnezeu vor fi fără îndoială oameni iubitori I să le 
poruncească în versetul 7 să fie oameni iubitori. 

 
Deveniți ceea ce sunteți 
 

Acesta este chiar specificul eticii biblice. Deveniți ceea ce sunteți. Faceți ceea ce Dumnezeu 
lucrează în voi ca să faceți. Dacă am putea înțelege modul în care gânde te Ioan aici, ne-am feri, pe 
de-o parte, de legalismul care se laudă cu ascultarea sa, i, pe de altă parte, de lipsa de înfrânare care 
spune că cre tinii nu trebuie să asculte poruncile din Scriptură. Nu vă puteți lăuda cu lucrarea de 
sfințire a lui Dumnezeu. i nu puteți ignora porunci pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru a produce 
acea lucrare. 

 
Dragostea autentică este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu 

 

Frank Tillapaugh a întrebat vineri seara: „Atunci când lumea se uită la biserică văd ei o 
dragoste care poate fi explicată doar prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu?” Aceasta este 
ÎNTREBAREA CHEIE pentru viața noastră împreună. Trebuie să existe o astfel de dragoste dacă 
acest text are un înțeles. Versetul 7 spune: „Oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte 
pe Dumnezeu.”  

Dar există lucruri pe care le numim dragoste  pe care le fac oamenii nenăscuți din 
Dumnezeu (de vreme ce ei nu cred, i a crede este un semn că e ti născut din Dumnezeu, 5:1). 
Există iubiri care sunt născute din dorințe sexuale, afecțiuni naturale i ambiții filantrope. Dar 
acestea nu arată spre lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Ele nu reprezintă niciun semn al 
na terii din Dumnezeu. 

Ceea ce contează este dragostea care poate fi explicată doar prin lucrarea supranaturală a lui 
Dumnezeu. Aceea este dragostea care ne asigură că suntem născuți din Dumnezeu, care îi va 
determina pe unii din lume (nu pe toți 3:13) să vadă i să dea slavă Tatălui nostru din ceruri (Matei 
5:16). 

Doresc cu înfocare să iubesc astfel. Doresc cu înfocare ca biserica noastră să iubească astfel. 
Nu este nimic mai emoționant decât a experimenta dragostea lui Dumnezeu atât de profund, încât se 
revarsă în relațiile noastre. i despre aceasta este vorba în această epistolă: a fi transformat atât de 
profund de dragostea lui Dumnezeu înăuntrul nostru, încât trăim în afara noastră dragostea 
supranaturală a lui Dumnezeu. 
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Dumnezeu este dragoste 

 

Haideți să medităm câteva minute la cea mai adâncă dintre toate afirmațiile din carte: 
„Dumnezeu este dragoste.” Se găse te în versetul 8 i este dată ca motiv pentru care cunoa terea lui 
Dumnezeu trebuie să conducă la iubirea aproapelui: „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; 

pentru că Dumnezeu este dragoste.” Putem începe să aprofundăm această afirmație? În mod cert 
Ioan dore te să ne apucăm de aceasta. 

 
Dragostea este o componentă esențială a naturii lui Dumnezeu 

 

Consider a însemna că există ceva legat de natura lui Dumnezeu care face ca dragostea să 
fie o componentă esențială a sa. Din ve nicie dragostea a fost o componentă esențială a naturii lui 
Dumnezeu, chiar înainte de a exista vreun om sau vreun înger de iubit. Cum era Dumnezeu de a 
determinat ca dragostea să fie o componentă esențială a naturii Sale din ve nicie? 

În Ioan 17:24 Isus spune: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi 
aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai 

iubit înainte de întemeierea lumii.” Motivul pentru care din ve nicie dragostea a fost o componentă 
esențială a naturii lui Dumnezeu este că din ve nicie Dumnezeu Tatăl a avut o reprezentare perfectă 
a Sa în Dumnezeu Fiul i L-a iubit pe Fiul Său cu toată puterea Sa. Modul cel mai simplu de a 
formula este că Dumnezeu e dragoste deoarece relația dintre Dumnezeu Tatăl i Dumnezeu Fiul 
este o relație de dragoste. 

 
Părtă ia din Trinitate 

 

Fiul lui Dumnezeu nu a fost creat. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, 

şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1) Cristos, Domnul i Mântuitorul nostru, nu a venit în ființă. 
El a existat dintotdeauna ca Dumnezeu, născut din ve nicie din Tatăl. Misterul naturii lui Dumnezeu 
este că Dumnezeu Tatăl i Dumnezeu Fiul există din ve nicie i că legătura dintre ei a existat din 
ve nicie i este o componentă a naturii lui Dumnezeu. 

Această legătură este dragostea i această dragoste poartă perfecțiunile Tatălui i Fiului atât 
de exact, încât i ea este Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl a avut întotdeauna o 
reprezentare perfectă vie a Sa – Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Tatăl i Dumnezeu Fiul au avut 
dintotdeauna un Duh viu infinit de dragoste între Ei – Dumnezeu Duhul Sfânt. 

De aceea, când Ioan spune că Dumnezeu este dragoste, vrea să spună că dragostea 
reprezintă o componentă a naturii lui Dumnezeu a a cum Duhul Sfânt este o componentă a naturii 
lui Dumnezeu. Uitați-vă la legătura dintre versetele 12 i 13: „Nimeni n-a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns 
desăvârşită în noi. Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din 

Duhul Său.” Versetul 12 spune că Dumnezeu rămâne în noi i că dragostea Lui a ajuns desăvâr ită 
în noi. Versetul 13 spune că Dumnezeu rămâne în noi i că ne-a dat din Duhul Său. Nu sunt acestea 
două moduri de a spune acela i lucru? Nu este desăvâr irea dragostei lui Dumnezeu în noi acela i 
lucru cu oferirea Duhului, astfel încât Duhul lui Dumnezeu este dragostea vie personificată a lui 
Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste, deoarece din ve nicie dragostea a fost Duhul care Îi unea pe 
Tatăl i pe Fiul. 
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Atra i în părtă ia Trinității 
 

Acum Ioan face legătura în versetul 8 între a-L cunoa te pe acest Dumnezeu care este 
dragoste i a fi noi în ine oameni iubitori. El spune: „ Dacă nu sunteți o persoană iubitoare, atunci 
pur i simplu nu-L cunoa teți pe acest Dumnezeu.” Când ajungeți să aveți o cunoa tere personală a 
lui Dumnezeu, care este Tatăl i Fiul uniți în dragoste infinită, veți deveni o persoană iubitoare. 

 
De ce cunoa terea lui Dumnezeu creează oameni iubitori 
 
De ce? 
 
În Ioan 17:26 Isus încheie rugăciunea Sa pentru noi cu ni te cuvinte uimitoare – cuvinte care 

se leagă foarte mult de 1 Ioan 4:8 : „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău (observați ideea de a 
cunoaște și numele, adică, esența) şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai 

iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Iată ce spune Isus aici: când ajungeți să-L cunoa teți 
personal pe Dumnezeu sunteți atra i în părtă ia Trinității. 

Aceasta este aproape incredibil. Dar aceasta s-a rugat Isus pentru noi. Cere ca dragostea cu 
care Tatăl L-a iubit pe Fiul să fie în noi. Cu alte cuvinte: a-L cunoa te pe Dumnezeu înseamnă a-L 
iubi pe Fiul lui Dumnezeu exact cu dragostea Tatălui Său. Nu poți pretinde că Îl cuno ti pe 
Dumnezeu sau că e ti născut din Dumnezeu, dacă nu ai fost fermecat de frumusețea Fiului. Dovada 
locuirii Duhului lui Dumnezeu este experiența de a-L iubi pe Isus a a cum Îl iube te Tatăl. 

Dacă Îl cuno ti cu adevărat pe Dumnezeu, te bucuri de părtă ia din Trinitate i dacă te 
bucuri de părtă ia din Trinitate, Îl iube ti pe Fiul lui Dumnezeu exact cu aceea i dragoste pe care 
Tatăl o are pentru El. (Aceasta înseamnă să fii locuit de Duhul, care nu este altceva decât Duhul 
dragostei dintre Tatăl i Fiul). 

 
Cum dragostea pentru Fiul lui Dumnezeu creează dragoste pentru ceilalți 
 

  Cum se traduce aceasta în dragoste pentru ceilalți oameni? Versetul 9 i 10 proclamă 
dragostea lui Dumnezeu în trimiterea Fiului: „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin 
faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 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.” 

Plăcerea Tatălui în gloria Fiului a fost o plăcere infinită. Totu i El a dorit să-L trimită pe 
Fiul pentru a fi respins, batjocorit, chinuit i omorât pentru a aduce viață lumii. Putem spune că ne 
găsim plăcerea în Fiul la fel cum Tatăl i-a găsit în Fiul dacă trăim în dezacord cu scopul Fiului – 
adică dacă nu ne dăm viețile noastre pentru a aduce viață lumii? 

Dacă Fiul a murit să aducă viață du manilor Săi putem spune sincer că Îl iubim cu aceea i 
dragoste ca a Tatălui în timp ce refuzăm să ne alăturăm Lui în scopul Său? 

Nu putem. 
 
Voi încheia cu acest îndemn. Cred că ne-am iubi unii pe alții i pe cei dinafară cu o dragoste 

diferită, supranaturală, atunci când vom gusta părtă ia Trinității; adică, atunci când iubim 
suferințele Fiului lui Dumnezeu exact cu dragostea Tatălui Său. Când se va întâmpla aceasta vom fi  
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atât de uimiți de gloria suferințelor Sale, încât a suferi împreună cu El pentru a aduce viață lumii va 
reprezenta cununa i comoara noastră. 
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