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5 Mai 1985, de John Piper 

Tema: Înțelepciune 

Seria: Să umblăm în lumină: 1 Ioan 

 

 

Cercetați duhurile pentru a vedea dacă sunt de la Dumnezeu 
 

 

1 Ioan 3:24- 4:6 : „Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. 

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; 

căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: 

orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care 

nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi 

auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că 

Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 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.” 

 

Ultima parte a versetului 3:24 se referă la mărturia Duhului Sfânt. Spune: „Şi cunoaştem că 

El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.” Conform acestui verset obținem garanția prezenței 

lui Dumnezeu în viețile noastre („El rămâne în noi”) prin Duhul pe care ni L-a dat. Duhul 

adeverește că suntem copii ai lui Dumnezeu, după cum spune Pavel în Romani 8:16. Dar cum face 

Duhul aceasta? Cum se exprimă mărturia Duhului în viața voastră? 

 

Două moduri prin care Duhul se exprimă în viețile noastre 

 

Mărturia Duhului Sfânt în viața credinciosului se exprimă în două moduri: 

1. Ne determină să iubim 

Săptămâna trecută Tom a vorbit despre unul dintre moduri, și anume, expresia dragostei. 

Dragostea este roada Duhului (Galateni 5:22) și, deci, dragostea printre creștini reprezintă o 

modalitate prin care Duhul Sfânt confirmă realitatea Sa în viețile noastre. Când ne iubim unii pe 

alții din inimă, cu fapta și adevărul, nu doar cu cuvântul, Însuși Duhul mărturisește despre noi că 

suntem copii ai lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai 

lui Dumnezeu (Romani 8:14; Galateni 5:18, 22)   

Haideți să ne oprim și să ne gândim pentru un moment la ce ne referim atunci când vorbim 

despre mărturia Duhului. Ce este o mărturie? 

O mărturie este prezentarea dovezii care ar ajuta un juriu să hotărască adevărul unei 

afirmații. O mărturie este valoroasă în măsura în care poate fi socotită o dovadă bună în a decide 

dacă o afirmație este adevărată. Dovada pe care Duhul Sfânt o arată duhurilor noastre și comunității 

este mai întâi dovada dragostei. Duhul pune înlăuntrul nostru o inimă smerită plină de dragoste și 

astfel oferă dovada prezenței și puterii Sale. Mărturia Sa este dragostea pe care o produce. El este 

martorul prezenței Sale prin producerea a ceea ce doar El poate produce – revărsarea bucuriei în 

Dumnezeu care curge în afară pentru a întâmpina nevoile altora. 
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Despre aceasta au vorbit Tom și Steve în ultimele săptămâni – dovada dragostei în viața 

unui credincios. Este tema principală a acestei epistole. 

2. Ne determină să credem 

Dar există o a doua temă a acestei epistole și un al doilea mod prin care mărturia Duhului se 

exprimă în viața credincioșilor. 

Săptămâna trecută Tom a spus că 3:23 este „un rezumat splendid al întregii Biblii”. „Şi 

porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-

a poruncit El.” Porunca atotcuprinzătoare din această epistolă, ba chiar din toată Biblia, este: 

„Credeți în Isus și iubiți-vă unii pe alții!” Aceste două lucruri sunt atât de unite în mintea lui Ioan 

încât ele nu sunt două lucruri, ci unul singur, o singură poruncă. Credeți în Isus și iubiți-vă unii pe 

alții! 

Așadar, nu ne surprinde să învățăm că al doilea mod prin care Duhul adeverește prezența și 

puterea Sa în viețile noastre nu este doar determinându-ne să iubim, ci, de asemenea, determinându-

ne să credem. Despre aceasta este vorba în textul nostru din această săptămână. 

Porunca atotcuprinzătoare a acestei epistole este să credem și să iubim. Acestea reprezintă 

fundamentul siguranței noastre, deoarece ele sunt dovada că Dumnezeu lucrează înlăuntrul nostru. 

Cum ele sunt dovada lucrării lui Dumnezeu, ele sunt mărturii ale Duhului Său. Săptămâna trecută 

ne-am uitat la mărturia Duhului în ce privește dragostea. Săptămâna aceasta ne vom uita la mărturia 

Duhului în ce privește credința. 

 

Testul locuirii Duhului  

 

Haideți să citim 4:1-3. 

 

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt 

de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L 

cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este 

de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci 

este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. 

 

Versetul 2 spune: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta”. Cu alte cuvinte, 

Ioan oferă un test prin care puteți cunoaște dacă cineva este cârmuit de Duhul Sfânt sau de un alt 

duh. Este acea persoană cu adevărat din Dumnezeu și este locuită de Duhul sau e din lume și e 

îndrumată greșit de duhul acestui veac? Cum puteți distinge? Care este testul? 

Răspunsul versetului 2 este: „orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este 

de la Dumnezeu.” Altfel spus Duhul Sfânt confirmă realitatea lui Dumnezeu în viețile voastre 

stârnindu-vă să recunoașteți deschis adevărul despre Isus Cristos. Așadar, atunci când oferiți o 

mărturisire autentică despre Isus Cristos noi putem ști că sunteți din Dumnezeu, că aveți Duhul 

Sfânt. 

 

Ce înseamnă „a mărturisi”? 

 

Aceasta ne produce o problemă. Știm că există oameni care pot spune lucruri adevărate 

despre Isus și de fapt ei să nu fie născuți din Dumnezeu sau locuiți de Duhul Sfânt. Dacă îl plătim 
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suficient, putem chema pe cineva din stradă și-l putem face să mărturisească orice vrem noi în fața 

întregii biserici și nu ar fi nicio dovadă că nu aparține lui Dumnezeu. Isus spunea: „Nu oricine-Mi 

zice: ‹‹Doamne, Doamne!›› va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 

este în ceruri.” (Matei 7:21). Cu alte cuvinte, doar spunând lucruri adevărate despre Isus nu este 

semnul prezenței Duhului Sfânt. 

Prin urmare, la ce se referă Ioan atunci când zice în versetul 2 „orice duh care mărturiseşte 

că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu”? Răspunsul trebuie să se afle în ceea ce vrea să 

spună Ioan prin cuvântul „a mărturisi”. 

 

Nu doar cuvinte 

 

În 1:9 Ioan spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 

păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Ce înseamnă „ a mărturisi” aici? Nu înseamnă pur și 

simplu să verbalizăm: „Știu că sunt un păcătos.” Cu toții știm că iertarea și împăcarea nu au loc 

atunci când cuvintele unei cereri de iertare sunt superficiale și prefăcute. 

Dacă i-am spune unuia dintre copiii noștri: „Spune-i fratelui tău că îți pare rău” și el ar zice 

purtând pică: „Imi pare rău”, nu se obține împăcare. Mărturisirea trebuie să fie sinceră. Trebuie să 

vină din inimă. Trebuie să fie mai mult decât simple cuvinte. Trebuie să existe o stare 

corespunzătoare ofensei produse. Reget real. Pocăință reală. Atunci pot avea loc iertarea și 

împăcarea.  

Așadar, atunci când Ioan în 4:2 spune că dovada realității spirituale divine este 

„mărturisirea” că Isus Cristos a venit în trup, probabil că nu se referă la faptul că doar cuvintele sau 

părerile sunt o dovadă suficientă. Doar pentru că oamenii pot spune că Isus Cristos a venit în trup 

nu este un semn sigur că ei sunt din Dumnezeu. 

 

Închinare, încredere și ascultare din toată inima 

 

Mai degrabă Ioan vrea să spună că mărturisirea sinceră și autentică a lui Cristos este dovada 

lucrării Duhului. Dacă există o stare a inimii corespunzătoare adevărului extraordinar că Fiul lui 

Dumnezeu a venit în trup, atunci mărturisirea este dovada lucrării Duhului Sfânt. Altfel spus, doar 

cuvinte doctrinare, indiferent cât de adevărate ar fi, nu dovedesc nimic despre duhul sau persoana 

din spatele lor, decât dacă cuvintele sunt însoțite de închinare și încredere din toată inima și 

ascultare de Cristos.  

L-am întrebat pe capelanul african al spitalului baptist Banso
1
 din Cameron dacă a reușit să 

aibă vreun impact spiritual asupra pacienților. A spus că creștinii au fost foarte deschiși față de 

ajutorul lui, dar majoritatea musulmanilor și adepților religiilor tribale ar fi pur și simplu de acord 

cu el cât de repede ar putea pentru ca el să-i lase în pace. Ce am putea pricepe dintr-o astfel de 

înțelegere? Dovedesc mărturisirile de acest tip că o persoană este din Dumnezeu sau că duhul prin 

care vorbește e Duhul lui Dumnezeu? 

 

Semne ale realității Duhului 

 

Concluzia mea este că versetul 2 se referă la aceasta: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți 

după aceasta: orice duh care mărturisește sincer că Isus Cristos a venit în trup și care are o atitudine 

                                                           
1
 Nso este un popor din nordul Camerunului, iar Banso se referă la oamenii din Nso. 
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corespunzătoare de închinare și ascultare plină de dragoste față de Cristos este de la Dumnezeu.” 

Așadar, semnul realității Duhului nu este doar adevărul cuvintelor care ies din gura unui profet, ci și 

atitudinea corespunzătoare față de acel adevăr. 

Deci, Duhul Sfânt mărturisește autenticitatea unui credincios sau a unui profet în două 

moduri. Unul este producând roada dragostei. Celălalt este producând o mărturisire autentică a 

adevărului doctrinar despre Isus Cristos. 

O acțiune iubitoare sinceră și o mărturisire sinceră a adevărului se datorează lucrării 

Duhului Sfânt în viețile noastre. De aceea autenticitatea dragostei noastre și autenticitatea 

convingerii noastre despre Cristos sunt dovada lucrării lui Dumnezeu în viețile noastre. Ele sunt 

mărturia Duhului Sfânt că suntem copii ai lui Dumnezeu. 

 

Testul a ceea ce ascultă oamenii 

 

Versetul 6 ne îndreaptă în aceeași direcție. Răspunde la aceeași întrebare ca versetul 2: cum 

putem recunoaște duhul rătăcirii și duhul adevărului? Diferența dintre versetele 2 și 6 este că în 

versetul 2 testul este referitor la ceea ce spun oamenii și în versetul 6 testul este referitor la ceea ce 

ascultă oamenii. Sau altfel spus, în versetul 2 testul este dacă oamenii aduc cuvinte sincere și 

adevărate din inima lor, în timp ce în versetul 6 testul este dacă ei îngăduie să intre în inima lor 

cuvinte sincere și adevărate. 

Versetul 6 spune: „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.” Deci, testul dacă aveți Duhul adevărului este dacă ascultați atunci când se dă învățătura 

apostolilor. 

 

Doar ascultarea nu dovedește nimic 

 

Aceeași întrebare care s-a ridicat în versetul 2 se ridică și aici: doar ascultarea dovedește 

ceva despre starea spirituală a unei persoane? Nu. Nu mai mult decât dovedește doar vorbirea în 

versetul 2. 

Dar răspunsul este același în ambele versete: versetul 2 se referă nu doar la cuvinte, ci la 

cuvinte care vin din inimă. Versetul 6 se referă nu doar la ascultare, ci la o ascultare care permite 

cuvintelor să intre în inimă. Nu doar orice fel de ascultare dovedește prezența Duhului Sfânt. Ci 

ascultarea smerită care acceptă adevărul lui Cristos și se supune lui cu bucurie  – acea ascultare este 

un semn al Duhului adevărului care lucrează în inimă. 

Așadar, mărturia Duhului care ne asigură că suntem copii ai lui Dumnezeu este lucrarea 

Duhului de a ne face să ascultăm supuși Evanghelia (versetul 6) și să-L mărturisim pe Cristosul 

Evangheliei din toată inima (versetul 2). 

 

Premisa majoră a acestui text 

 

 Scopul versetelor 4:1-6 nu este doar să ne ofere un test doctrinar pentru a discerne profeții 

mincinoși. Dacă ar fi, atunci versetul 2 nu ar spune: „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după 

aceasta.” Ci ar fi spus: „Duhul lui anticrist să-L cunoașteți după aceasta.” Scopul versetelor nu este 

doar să ofere un test doctrinar pentru a recunoaște duhurile false. Scopul este să ofere, de asemenea, 

un test pentru recunoașterea adevăratului Duh. Și, de aceea, testul trebuie să fie mai mult decât 
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doctrinar, deoarece doctrina adevărată singură nu este un semn sigur al lucrării Duhului. Oricine 

poate spune doctrine adevărate cu buzele lui. Dar doar Duhul îi poate face pe păcătoși să asculte cu 

adevărat și să mărturisească realmente adevărul despre Isus. 

Deci, marea lecție care se află chiar dedesubtul suprafeței textului nostru este că niciunul din 

noi nu ar asculta mesajul lui Cristos, decât dacă mărețul Duh Sfânt biruiește opoziția noastră și ne 

dă urechi să auzim (Faptele Apostolilor 16:14, Deuteronom 29:4) Și niciunul din noi nu ar mărturisi 

din inimă că Isus Cristos a venit în trup, decât dacă mărețul Duh Sfânt ne smerește să acceptăm 

autoritatea lui Isus implicată în acea mărturisire (1 Corinteni 12:3). Premisa majoră a lui Ioan care 

se află în spatele versetelor 2 și 6 este că ascultarea Evangheliei cu sinceritate și mărturisirea lui 

Cristos cu devotament este lucrarea și darul Duhului Sfânt. Dacă această ascultare și mărturisire ar 

putea fi explicată într-un alt fel, atunci ele nu ar fi un semn sigur al prezenței și puterii Duhului 

Sfânt. Dar ele sunt un semn al puterii Sale. De aceea Ioan știe că nimeni nu ascultă și nu 

mărturisește dacă nu are loc lucrarea suverană a Duhului Sfânt. 

 

Premisa majoră făcută explicită   

 

Există un loc în textul nostru unde această premisă majoră iese la suprafață. În versetul 4 se 

arată tuturor într-o imagine clară pentru ca toți să o vadă. Motivul pentru care Ioan o lasă să se vadă 

atât de clar este pentru a-i încuraja și a-i smeri pe copilașii săi. „Voi, copilaşilor, sunteţi din 

Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” 

Credincioșii cărora le scrie Ioan au biruit profeții mincinoși. I-au biruit prin faptul că nu s-au 

lăsat duși de rătăcirile lor (2:14,26). Profeții i-au atacat cu părerile lor incomplete despre Cristos și 

credincioșii au rămas fermi. Nu au cedat. Au biruit. Au rămas drept credincioși și loiali Fiului lui 

Dumnezeu întrupat în omul Isus Cristos. 

Cum? Cum au biruit? Dușmanul nu a fost doar uman. Satan însuși, dumnezeul veacului 

acestuia, a împuternicit falșii profeți și el este extraordinar de subtil și de înșelător. Cum au biruit 

ei? Nu prin inteligența lor nativă, nu prin puterea lor. Ei nu sunt decât niște „copilași”. Ioan spune 

că au biruit, deoarece Cel care este în ei este mai mare decât cel care este în lume. Cu alte cuvinte, 

ei au biruit prin puterea Duhului Sfânt. 

Deci, premisa majoră a versetelor 2 și 6 devine clară: Duhul Sfânt este mai puternic decât 

forțele demonice ale înșelăciunii și orbirii. Orice credincios datorează credința sa dreaptă lucrării 

suverane a Duhului Sfânt. Dacă rămânem alături de Cristos, ascultând cu mare receptivitate și 

mărturisind cu devotament, este pentru că Duhul Sfânt este mai mare decât toate puterile din lume 

și ne-a făcut să biruim orbirea și împietrirea propriilor noastre inimi și înșelăciunea dușmanului. 

 

Lecții pentru credincioși și necredincioși 

 

Există o lecție pentru credincioși și pentru necredincioși. 

 

Pentru credincioși 

 

Pentru credincioși lecția este în două părți: 

1. Nu vă făliți cu ascultarea urechiilor voastre, cu inima voastră care mărturisește sau cu 

perspectiva voastră corectă asupra lui Cristos. Atribuiți meritul Duhului Sfânt care este în voi și dați 

glorie lui Dumnezeu. 
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2. Când sunteți amenințați de orice înșelăciune a celui rău – orice ispită, descurajare, 

anxietate sau lașitate – amintiți-vă că „Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în 

lume.” Dumnezeul Atotputernic locuiește în voi. Încredeți-vă în El. Aceasta câștigă biruința asupra 

lumii, credința voastră (5:4) în puterea suverană a Duhului Sfânt care este în voi. 

Pentru necredincioși 

 

Pentru necredincioși lecția este aceasta: căutați puterea Duhului Sfânt. Recunoașteți că fără 

El urechile voastre stau închise, inima voastră rămâne tare și nu veți mărturisi că Isus Cristos a venit 

în trup. Rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să vă deschidă ochii. Stăruiți ca El să îndepărteze 

împietrirea inimii voastre. Cereți-I să pună în voi mărturisirea plină de bucurie că Isus Cristos este 

Fiul lui Dumnezeu – Mântuitorul și Domnul vostru. AMIN.  
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