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19 Mai 1985, de John Piper 
Tema: Siguranța mântuirii 
Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

 

Dumnezeu rămâne în cel care iube te i în cel care mărturise te 
 
 
1 Ioan 4:13-16: „Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că 

ne-a dat din Duhul Său. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie 
Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, 
şi el în Dumnezeu. Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de 
noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu 
rămâne în el.” 

 
Textul începe prin cuvintele „Cunoaştem că rămânem în El (adică Dumnezeu) şi că 

El rămâne în noi.” Acesta este scopul lui Ioan în întreaga epistolă: să ne învețe cum să fim 
siguri că Dumnezeu rămâne în noi. Sunteți siguri că Dumnezeu rămâne în voi azi? El a scris 
această epistolă pentru a vă ajuta să răspundeți la această întrebare. 

 
Scopul clar al lui Ioan 

 

Observați de câte ori ne-a făcut să ne gândim la aceasta. Poate ați dori să puneți un 
mic „s” la marginea fiecăruia dintre aceste versete pentru a simboliza siguranța. 

 2:3 – Prin aceasta ştim că Îl cunoaştem ... 
 2:5b – Prin aceasta ştim că suntem în El ... 
 3:10 – Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu ... 
 3:14 – Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă ... 
 3:19 – Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr ... 
 3:24b – Cunoaştem că El rămâne în noi ... 
 4:2 – Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta ... 
 4:6b – Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului ... 
 5:2 – Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu ... 
 5:13 – V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele 

Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. 

 

A adar, un lucru este foarte cert din această epistolă: Ioan dore te ca să fie cre tinii 
siguri de ceva. El vrea ca noi să fim încredințați de ceva. El dore te să ne ajute să scăpăm de 
toate îndoielile noastre referitoare la ceva. 

Ce anume? De ce anume vrea să fim noi siguri?   
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Siguranță că rămânem în Dumnezeu 

 

Textul nostru spune (4:13) că Ioan dore te ca noi să fim siguri că rămânem în 
Dumnezeu i că Dumnezeu rămâne în noi. „Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în 
noi.” Ce înseamnă acest lucru? 

 
Siguranța mântuirii sau siguranța maturizării? 

 

Astăzi există unii care învață că rămânerea noastră în Dumnezeu i rămânerea lui 
Dumnezeu în noi se referă pur i simplu la un stadiu avansat de intimitate între Dumnezeu i 
cre tinul matur. Ei spun că încă poți fi cre tin i totu i să nu rămâi în Dumnezeu i Dumnezeu 
să nu rămână în tine. Ei spun că Ioan vrea să ofere siguranța nu că e ti născut din nou, ci că 
umbli în strânsă părtă ie cu Tatăl. 

Iată un citat dintr-un învățător evanghelic popular: 
 

Lumea nemântuită nu Îl cunoa te pe Dumnezeu... iar credinciosul care ține 
ură față de alt credincios pă e te într-o sferă a întunericului i a morții spirituale. 
Acesta în niciun caz nu- i pune mântuirea sub semnul întrebării, ci neagă cu 
putere orice pretenție de intimitate cu Tatăl i cu Fiul. Într-o analiză finală, despre 
această intimitate vorbe te epistola 1 Ioan (1:3, 4). (Zane Hodges, „The Gospel 
Under Siege”, 1981, p.65) 

 
Motivul din spatele acestei interpretări este dorința de a ține siguranța mântuirii 

separat de starea spirituală i morală a inimii i a vieții credinciosului. Cu alte cuvinte, acest 
învățător dore te să le poată oferi oamenilor siguranța mântuirii chiar dacă, să folosim 
cuvintele lui, ei „ păstrează ură față de alt credincios.” i el face aceasta spunând că atunci 
când Ioan oferă testul iubirii, el testează maturitatea cre tinului, nu mântuirea sa. 

El spune că dacă am echivala „a rămâne” cu „a fi cre tin”, 
 

mesajul epistolei lui Ioan ar fi fără nicio speranță de înțeles. Deducțiile 
teologice care se ridică, ca urmare, sunt ostile într-un mod fundamental i 
ireconciliabile față de Evanghelia biblică, simplă i față de oferta siguranței 
mântuirii bazate doar pe mărturia i promisiunea lui Dumnezeu. (p.66) 

 
Cu alte cuvinte, dacă credeți că versetul 13 din textul nostru din această dimineață are 

de a face cu mântuirea atunci când vorbe te de „rămânerea în Dumnezeu i rămânerea lui 
Dumnezeu în noi”, atunci (spune el) perspectiva voastră asupra Evangheliei este ostilă. 
Deoarece pentru acest învățător Evanghelia este vestea bună că puteți fi mântuiți printr-un fel 
de credință intelectuală care nu va schimba atitudinea inimii voastre sau nu vă va face 
persoane iubitoare. 

 Explic aceasta cu anumite detalii, deoarece această perspectivă este incredibil de 
răspândită, venind de la unul dintre primii întemeietori ai ortodoxiei evanghelice (Seminarul 
Teologic Dallas). Dar este o perspectivă asupra epistolei 1 Ioan care, din câte cunosc eu, nu 
are un precedent important în istoria interpretării. Este o chestiune extraordinar de importantă. 
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Trebuie să vă hotărâți dacă credeți că în 1 Ioan ( i în mod particular în textul nostru) este 
vorba despre siguranța mântuirii sau despre siguranța maturității i intimității cre tine. 

 
Fie în viță, fie în foc 

 

La ce se referă Ioan când spune că rămânem în Dumnezeu i Dumnezeu rămâne în 
noi? Reprezintă o a doua etapă a intimității cre tinismului sau, pur i simplu, aceasta 
înseamnă a fi cre tin? Isus a spus în Ioan 15:6 : „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este 
aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, 
aruncate în foc, şi ard.” A rămâne în Cristos nu se referă la un al doilea stadiu de maturitate. 
Se referă la posibilitatea de a fi ori în viță, ori în foc. 

 
Mărturisirea lui Isus reprezintă creștinismul elementar 

 

Sau, mai aproape de noi, observați versetul 15 din textul nostru. „Cine va mărturisi că 
Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.” Chiar trebuie să 
înțelegem de aici că modul prin care se obține intimitatea cu Dumnezeu este prin mărturisirea 
lui Isus ca Fiul lui Dumnezeu? Sigur nu. Când Ioan spune aici că dovada rămânerii în 
Dumnezeu este ca noi să mărturisim că Isus este Fiul lui Dumnezeu, el vrea să spună că 
mărturisirea reprezintă dovada că e ti salvat. Mărturisirea lui Isus ca Fiul lui Dumnezeu 
reprezintă un cre tinism elementar, nu un cre tinism avansat. Când Ioan spune: „Cine va 
mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu”, el nu 
vrea să spună că oricine se înscrie în echipa de baseball nimere te ținta. El vrea să spună că 
oricine se înscrie în echipa de baseball face parte din echipa de baseball. A rămâne în Cristos 
înseamnă a face parte din echipă. Oricine mărturise te că Isus e Fiul lui Dumnezeu este 
mântuit.  

 
 A mărturisi și a crede 

 

Iată încă o dovadă. A mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu este acela i lucru cu a 
crede în numele Fiului lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la ce spune 5:13. Nu este vorba despre 
intimitatea cu Tatăl. Este vorba despre viața ve nică. „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că 
voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.”  Versetul 3:15 spune că 
dacă mărturisiți că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în voi. Versetul 
5:13 spune că, dacă credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața ve nică. De aceea, 
atunci când Ioan vorbe te despre rămânerea noastră în Dumnezeu i a lui Dumnezeu în noi, el 
se referă la deținerea vieții ve nice, nu la etape avansate ale intimității noastre cu Dumnezeu. 

Dacă rămâneți în viță, aveți viață i veți rodi. Dacă nu rămâneți în viță, sunteți adunați 
împreună cu celelalte mlădițe uscate i aruncate în foc. Este vorba despre mântuire, nu despre 
maturitate. (Comparați, de asemenea, 1 Ioan 3:14 i Ioan 5:24) 

 
 
 
 



4 

 

Semne ale rămânerii în Dumnezeu 

 

Haideți să ne uităm la textul nostru i să vedem care sunt testele sau semnele 
rămânerii în Dumnezeu. Vom începe cu versetul 4:12, deoarece este strâns legat de versetul 
13. Vom vedea că există referințe ale rămânerii noastre în Dumnezeu i ale Lui în noi în 
versetele 12,13,15 i 16.  Haideți să trecem prin ele. 

 
Iubirea unuia pentru altul 

 

„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu i [, deci, problema este: cum puteți fi 
siguri de o relație cu un Dumnezeu pe care nu-L puteți vedea? Răspunsul este:] dacă ne iubim 
unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.” Putem fi 
siguri de relația noastră cu El, deoarece dragostea pe care o avem unii pentru alții reprezintă 
însă i prezența lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu rămâne în noi. Iar, de vreme ce, Dumnezeu 
este dragoste, prezența Sa în noi constă în desăvâr irea sau completarea dragostei Lui în 
dragostea noastră unii pentru alții. 

 
Duhul lui Dumnezeu 

 

Versetul 13 repetă acela i adevăr în cuvinte puțin diferite: „Cunoaştem că rămânem în 
El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.” Dragostea pe care o aveți 
pentru copiii lui Dumnezeu este o manifestare a Duhului lui Dumnezeu din voi. Duhul nu 
produce pur i simplu dragoste precum IBM-ul produce calculatoare sau precum un bătrân din 
Tarkpoima împlete te o pălărie de paie. Duhul rode te roada dragostei. Roada este una cu 
pomul. Duhul reprezintă dragostea lui Dumnezeu. 

 
Rămânerea în dragoste 

 

Versetele 14-15 par a fi o pauză în în iruirea de gânduri. A a că haideți să trecem 
peste ele pentru moment i să mergem la versetul 16: „Şi noi am cunoscut şi am crezut 
dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în 
dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.” Deci, suntem iară i înapoi de 
unde am început. Experiența rămânerii în Dumnezeu, care este experiența mântuirii, se 
manifestă i se menține prin rămânerea în dragoste. Exact acela i lucru pe care l-a spus 
versetul 12: „dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi.” 

A adar, până acum ideea principală a acestor versete este că există o mireasmă a lui 
Dumnezeu care nu poate fi ascunsă. Este mireasma dragostei. Când El vine în viața voastră, 
mireasma vine în viața voastră. Mireasma reprezintă semnul prezenței mântuirii lui 
Dumnezeu, iar, dacă o simțiți, tiți că El este acolo. Aveți încredințare. Dacă nu o simțiți, 
atunci pierdeți încredințarea i strigați către Dumnezeu ca El să pună din bel ug dragostea Sa 
în inima ta. 
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Osteneala lui Pavel printre tesaloniceni 

 

Priviți, de exemplu, în 1 Tesaloniceni cum Pavel a dus lupta aceasta de dragul 
bisericilor lui. El a venit i a predicat Evanghelia. Dar cum a fost el sigur că aceia care au 
răspuns mesajului lui au fost cu adevărat ale i de Dumnezeu i născuți din nou? Pavel spune 
în 1:4-7: 

 
Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia 

noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o 
mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi. Şi 
voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit 
Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; aşa că aţi ajuns 
o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. 

 

De ce a fost Pavel sigur de credința lor? 

 

Cum a fost Pavel sigur că Dumnezeu i-a ales pe convertiții tesaloniceni i credința lor 
era autentică? Versetele 6 i 7: deoarece el a văzut dovada lucrării Duhului Sfânt în bucuria 
credinței lor chiar i în necazuri i în modelul de viață pe care au început să-l trăiască pentru 
ca toți să-l vadă. El descrie aceasta în versetul 3: ne amintim „de lucrarea credinţei voastre, 
de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii voastre.” O credință care a răbdat cu 
bucurie necazurile i care a lucrat cu dragoste era dovada autenticității pe care Pavel o căuta. 

 
Cum s-a rugat Pavel pentru biserica din Tesalonic 

 

Dar 1 Tesaloniceni 3:10-12 ne arată ceva încurajator legat de modul în care Pavel s-a 
rugat pentru această biserică. El a spus: „Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa 
şi să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre.” A adar credința pe care a văzut-o el nu 
a fost cu niciun chip perfectă. Cu toate acestea, ea a fost reală. Iar el a putut-o vedea. 

Pavel continuă să se roage pentru dragostea lor în versetele 12 i 13: „Însuşi 
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi! 
Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum 
facem şi noi înşine pentru voi.” Cu alte cuvinte, nici dragostea lor nu a fost perfectă. Pavel 
dore te ca ea să crească. Deci, credința lor avea deficiențe i dragostea lor trebuia să crească, 
dar amândouă, credința i dragostea, au fost evidente, reale i i-au dat lui Pavel siguranța că 
Dumnezeu i-a ales pe tesaloniceni i a început o lucrare bună în ei pe care o va desăvâr i până 
la venirea lui Cristos. 

 
Credința crescândă și dragostea din ce în ce mai mare a tesalonicenilor 

 

Acum uitați-vă în 2 Tesaloniceni. Au fost ascultate rugăciunile lui Pavel? El spune în 
1:3 : „Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, 
pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de 
ceilalţi se măreşte tot mai mult.” Rugăciunile sale au fost într-adevăr ascultate. Există dovadă 
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clară că Dumnezeu i-a ales pe oamenii ace tia i lucrase în ei: credința lor cre tea, iar 
dragostea lor se mărea. 

Dovada mântuirii (că Dumnezeu rămâne în voi i voi în Dumnezeu) nu este o credință 
sau o dragoste perfectă. Dovada este că uvoiul sentimentelor voastre se revarsă spre 
Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu este desfătarea voastră, chiar i în necazuri i dragostea 
este osteneala vieții voastre, chiar i spre du mani. De aceea, când vă uitați la viața voastră i 
vedeți că ar fi loc de mai bine, nu deduceți din aceasta că Dumnezeu nu rămâne în voi. Faceți 
ceea ce a făcut Pavel: rugați-vă i trimiteți-vă o scrisoare (ca 1 Tesaloniceni). 

 
Rezumatul a ceea ce gândea Pavel despre tesaloniceni 

 

2 Tesaloniceni oferă o afirmație frumoasă concisă despre gândirea lui Pavel 
referitoare la tesaloniceni: „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim 
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 

sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.”   
Pavel putea ti că Dumnezeu i-a ales să-i mântuiască, deoarece modul în care 

Dumnezeu mântuie te este prin „sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.” A adar, atunci 
când Pavel a văzut aceste două lucruri: sfințirea i credința, el a tiut că aceasta este o lucrare 
adevărată a lui Dumnezeu. Când a văzut credința crescând în vremea prigoanei i dragostea 
mărindu-se chiar i pentru străini (1 Tesaloniceni 3:12, 5:15), el a simțit convingerea că ei 
într-adevăr au fost ale i de Dumnezeu, mântuiți i rânduiți slavei. (2 Tesaloniceni 2:14) 

 
Răspunsul la întrebarea despre siguranță 

 

Deci, indiferent dacă îl citim pe Pavel sau pe Ioan, la întrebarea despre siguranță se 
răspunde în acela i fel: vedem noi dovezi ale sfințirii i ale credinței în adevăr? De altfel, este 
surprinzător cât de aproape sunt Pavel i Ioan în această chestiune. 

Când Pavel spune că se uită la sfințirea i la credința lor în adevăr, vrea să spună că el 
caută mărirea dragostei i cre terea credinței (2 Tesaloniceni 1:3). Dar acestea sunt exact cele 
două dovezi asupra cărora Ioan ne atrage atenția în mod repetat. Amintiți-vă că le rezumă în 1 
Ioan 3:23: „Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim 
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El. Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el.” 
A adar, dacă vă supuneți poruncii de a iubi i de a crede, aveți siguranța că Dumnezeu rămâne 
în voi, că sunteți ale i de Dumnezeu i mântuiți. Aceasta este întocmai ca „sfințirea i credința 
în adevăr” a lui Pavel. 

( i, după cum Pavel o nume te sfințire prin Duhul, Ioan zice imediat în versetul 
următor [3:24 ] : „Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.” Atât 
Pavel, cât i Ioan urmăresc dragostea i credința prin Duhul. De aceea, Pavel Îi mulțume te lui 
Dumnezeu atunci când vede dragoste i credință în convertiții săi [2 Tesaloniceni 2:13] i din 
acest motiv dragostea i credința sunt dovada rămânerii lui Dumnezeu în noi i a noastră în 
Dumnezeu.) 
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Cum se potrivește mărturisirea lui Cristos  

 

Acum haideți să ne întoarcem la textul nostru i să ne uităm la versetele pe care le-am 
lăsat de o parte (1 Ioan 4:14-15). Am spus că ele par să rupă scurgerea pasajului. Pasajul 
începe în versetele 12-13 cu dragostea i Duhul care oferă certitudinea că Dumnezeu rămâne 
în noi. Iar pasajul se termină în versetul 16 cu afirmația că „cine rămâne în dragoste rămâne 
în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.” Dar la mijloc Ioan pare să părăsească tema iubirii 
noastre pentru ceilalți i să abordeze tema mărturisirii lui Cristos. 

El spune în versetul 14, că el i ceilalți apostoli „au văzut şi mărturisit că Tatăl a 
trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.” Este tocmai ce a spus în versetul 1:2 :  „viaţa a 
fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea .” Ioan a fost un martor ocular al vieții 
fără cusur, al miracolelor, al morții i învierii Domnului Isus. De aceea, el mărturise te ceea 
ce a văzut i a auzit: „Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.” Acesta este versetul 
14. 

Apoi, în versetul 15 Ioan spune: „Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.” Altfel spus, dovada că rămâneți în Dumnezeu i 
Dumnezeu în voi este modul în care răspundeți la mărturisirea lui Ioan că Tatăl L-a trimis pe 
Fiul. Dacă răspundeți cu un acord sincer, atunci Dumnezeu rămâne în voi. Este acela i lucru 
cu ce spune în 4:6: „cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne 
ascultă.”  De aceea, Ioan poate oferi mărturisirea sa în versetul 14 că Tatăl L-a trimis pe Fiul 
i, apoi, în versetul 15 poate spune că dacă „asculți” aceasta i mărturise ti (adică e ti de 

acord în mod sincer), atunci e ti în Dumnezeu, Duhul adevărului locuie te în tine, Dumnezeu 
rămâne în tine i tu în Dumnezeu. Mărturisirea filiației lui Cristos reprezintă dovada că 
Dumnezeu rămâne în tine. 

Deci, atunci când am ie it din textul nostru i ne-am uitat la tot, am văzut un test dublu 
al autenticității spirituale – acela i test dublu pe care l-am vazut la Pavel i în 1 Ioan 3:23-24 – 
i, anume, testul iubirii i al credinței. 

Versetele 12 i 15 oferă cele mai bune enunțări concise ale acestor două teste. 
Versetul 12: „ dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi.” Versetul 15: „Cine va 
mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el.” 

 
Aplicarea acestor două teste în viețile noastre 

 

Haideți să încheiem prin aplicarea acestor două teste vieților noastre. 

1. Testul auzirii i al mărturisirii adevărului mărturiei apostolilor că Isus este Fiul 
lui Dumnezeu. 

2. Testul iubirii unii pe alții. Dați-mi voie să propun trei întrebări pentru fiecare 
test. Adresați-vă aceste trei întrebări: 

1.  Testul auzirii i al mărturisirii 
1.1 Inima ta are o înclinație spre mărturia apostolilor i profeților? Adică, o 

dorință  stăruitoare de a citi Biblia sau de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu? 
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              Întrebarea nu este: Nu ai niciodată vremuri secetoase de indiferență? Întrebarea 
este: Dorința inimii tale permanentă i obi nuită este de a te alătura Mariei la picioarele 
lui Isus i de a face lucrul care trebuie te i anume să asculți? (Luca 10:42) „Oile Mele 

ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.” (Ioan 10:27, 10:16, 18:37) Îți 
dore ti să asculți învățăturile lui Isus i învățăturile apostolilor Lui despre El? 

1.2 Când inima ta devine rece i începi să te depărtezi de Cuvântul lui 
Dumnezeu, simți o vinovăție sfântă care te smere te i te aduce înapoi zdrobit la cruce 
pentru iertare i reînnoire? 

1.3  Atunci când auzi mărturia Evangheliei că Isus este Fiul lui Dumnezeu 
i Salvatorul lumii, inima ta mărturise te acest adevăr? Adică, mărturise ti cu bucurie 

măreția divină a lui Cristos i felul cum El este vrednic de încredere, admirație, loialitate 
i supunere? Îl preamăre te inima ta pe Cristos mai presus de toate lucrurile? Pentru că 

aceasta înseamnă că El este „Fiul lui Dumnezeu.” 
2. Testul iubirii altora 

2.1 Atunci când auzi o descriere a dragostei precum 1 Corinteni 13 sau 
atunci când meditezi la exemplul dragostei lui Cristos, se umple inima ta cu dorința de a 
fi a a i iei decizii serioase de a birui atitudinile i comportamentele neiubitoare? 

2.2 Atunci când e uezi într-o decizie de a iubi, aceasta te întristează i te 
aduce zdrobit la cruce pentru a cere iertare i a căuta putere proaspătă pentru a iubi din 
nou? 

2.3 Mersul i modul tău de viață de a trăi sunt pentru binele ve nic al 
celorlalți oameni sau gândurile, visele i alegerile tale zilnice sunt îndreptate în mod 
general doar spre a te face pe tine confortabil i numele tău respectat? 

 
Cel mai important test 

Acest test este mai important decât oricare altul pe care l-ați da. În cele din urmă viața 
voastră ve nică atârnă dacă îl veți trece sau îl veți cădea. 

Dacă aceste întrebări te fac să te îndoie ti că Dumnezeu rămâne în tine, atunci roagă-
te împreună cu mine următoarea rugăciune: 

Ai milă de mine, Dumnezeule, căci îmi cunosc fărădelegile mele i păcatul 
meu stă împotriva mea. Sunt înclinat să mă lepăd de Tine i să merg după alte 
lucruri. Ochii inimii mele au fost orbi i nu am văzut sau căutat adevărul i gloria Ta 
a a cum ar fi trebuit. Sunt neputincios prin mine însumi, Doamne. 

Eliberează-mă, te rog, din deznădejdea groaznică a inimii mele. Pune în mine 
o inimă curată, Dumnezeule, i dă-mi un duh care să dorească să creadă adevărul i 
frumusețea lui Isus Cristos. Umple-mă cu bucurie i pace prin iertarea crucii Lui i 
prin promisiunea vieții ve nice. i eliberează-mă de egoism i mândrie pentru a iubi 
a a cum a iubit El. 

În harul tău, Dumnezeule îndurător, îmi încredințez viața mea. Începând din 
această zi nu voi mai spune despre mine că sunt al meu. Mă predau lui Isus Cristos, 
Mântuitorul i Domnul meu. Amin. 

 
© Desiring God 



9 

 

Permisiuni: Aveți dreptul i sunteți încurajați să reproduceți i să distribuiți acest 
material în orice format, dacă nu se alterează formularea sub orice formă, i dacă nu se cere 
plată dincolo de costul de reproducție. Pentru postări online un link către acest document pe 
pagina noastră web este de preferat. Pentru orice excepție de la acestea trebuie primit acordul 
de la Desiring God. 

Vă rugăm să includeți următoarea declarație pe orice copie distribuită: De John Piper. 
©Desiring God Website: desiringGod.org 
 
 


