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1 IOAN 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 
 

A. PREZENTARE GENERALĂ A EPISTOLEI 1 IOAN 
 

Deși această scriere nu prezintă trăsăturile obișnuite ale unei scrisori, cu 
toate acestea a fost întotdeauna recunoscută drept epistolă. La fel ca și în cazul 
Epistolei către Evrei, din introducere lipsește salutul. În plus, mai lipsește și 
concluzia epistolară a unei astfel de scrisori. De exemplu, spre deosebire de 
scrierile apostolului Pavel, în care primele propoziții sunt întotdeauna 
mulțumiri adresate fraților colaboratori (excepție Galateni), evanghelistul Ioan 
nu face nici o mențiune oficială. O altă particularitate a epistolei este aceea că 
nu conține nici un nume propriu, exceptându-l pe cel al Domnului Isus. 
Continuând seria aceasta a excepțiilor, apostolul Ioan nu localizează epistola 
nici personal, nici geografic și nici istoric. Nu există nici un detaliu specific sau 
care poate fi oarecum localizat, ci totul are factură generală. În ciuda unicității, 
prin natura conținutului ei putem observa că a fost destinată unei congregații 
locale. 
 

B. AUTORICITATEA 
 

Chiar dacă autorul nu se identifică direct în nici una dintre cele trei epistole 
atribuite în mod tradițional lui, consensul cercetătorilor este stilul redactărilor 
aparține condeiului apostolului Ioan, fiul lui Zebedei. Atât dovezile tradiționale 
cât și dovezile interne sunt o mărturie unită în favoarea apostolului iubirii, care 
nu poate fi negată. De exemplu, în canonul Muratorian sau Muratori, după cum 
mai este el cunoscut - este o copie a celei mai vechi liste cunoscute a majorității 
cărților Noului Testament - s-a făcut referire la Evanghelia după Ioan și la cele 
trei epistole ale sale. De asemenea, în Clement din Roma, în Didachii și în 
Epistola către Diognet sunt făcute diverse referiri la epistolele lui Ioan. Atât 
Policarp din Smirna (69 - 155 d.Hr.) - ucenicul direct al apostolului - a citat din 
1 Ioan, cât și Papias din Hierapolis (60-130 d.Hr). 
 

Între Evanghelia după Ioan și epistole există asemănări evidente. În ambele 
scrieri predomină teme antitetice precum: lumină și întuneric, viață și moarte, 
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Hristos și antihrist, iubire și ură. La fel ca și în Evnaghelie, autorul ni se prezintă 
ca un martor ocular (1 Ioan 1:1-3) și vorbește cu autoritate folosind expresia 
„noi”, incluzându-i astfel împreună cu el și pe ceilalți apostoli. 
 

C. DATA ȘI LOCUL SCRIERII 
 

Așa cum spuneam și mai sus, în epistolă nu există indicații care să ne ajute 
să stabilim anul scrierii ei. Ioan folosește un ton și o atitudine paternă, fapt care 
ne sugerează că cititorii săi reprezentau generația mai tânără iar el era în vârstă. 
Faptul că distrugerea Iersusalimului din anul 70 d.Hr. nu este menționată în 
epistolă ar putea fi un indiciu că aceasta a fost scrisă înainte de căderea cetății. 
Dar la fel de adevărat poate să fie interpretarea conform căreia a trecut suficient 
timp de la acest eveniment tragic astfel încât menționarea lui ar fi acum inutilă. 
Din această cauză, unii cercetători au sugerat ca dată aproximativă anul 90 
d.Hr., dar nimic nu este cert. 

În aceeași ordine de idei, nu există nici un indiciu cu privire la locul în care 
s-ar fi aflat Ioan atunci când a scris 1 Ioan. De asemenea, bazându-ne pe 
presupoziția că ultimii ani ai vieții apostolului au fost petrecuți în Efes, atunci, 
cel mai probabil, acesta a fost locul scrieri. S-a întărit probabilitatea aceasta și 
datorită faptului că nu există dovezi care să ne spună contrariul. 
 

D. SCOPUL SCRIERII 
 

Scopul Evangheliei după Ioan îl regăsim în Ioan 20:31 - Dar lucrurile acestea 
au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu 
şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. Scopul primei sale epistole reiese din 
1 Ioan 1:4 și 5:14 -  Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină; și V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. Atât bucuria dar și siguranța mântuirii 
par a fi atitudinile pe care Ioan dorește să le încurajeze în rândul cititorilor săi. 
Cititorii săi deja erau credincioși în Domnul Isus, oameni dedicați părtășiei 
bisericii locale, frați și surori preocupate de închinarea congregațională, 
slujindu-se unii pe alții și onorând slujitorii locali sau itineranți. În mod evident, 
în aceste comunități au încercat să se cuibărească și învățători falși, ca și în alte 
locații (vezi 2 Petru și Iuda), ce au început să creeze probleme doctrinare 
fundamentale (1 Ioan 1:10). Prin faptul că apostolul pune accentul pe lumină și 
întuneric, și pe întrupare și cunoaștere, trebuie să fi existat în desfășurare o 
mișcare gnostică. În orice caz, preocupare sa apostolică a fost să îi încurajeze pe 
credincioșii destinatari la a trăi cu bucuria mântuirii, asigurându-se de un trai 
sfânt, în timp ce așteaptă revenirea Domnului Hristos. 
Învățătura epistolei 1 Ioan în lumina întregii Scripturi 

Ioan scrie ca unul care a fost un martor ocular al punctului de cotitură al 
istoriei răscumpărătoare. Toate promisiunile și profețiile Vechiului Testament 
au început să se împlinească odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, iar Ioan 
a fost martor al acestei întrupări (1:1–3). Așa cum aminteam și mai sus, 
contrastele lui Ioan despre lumină și întuneric amintesc și despre narațiunea 

4



creației din Geneza 1. Referirea lui la copiii lui Dumnezeu (3:1) și copiii 
diavolului (3:10) amintesc deopotrivă de distincția pe care o face Dumnezeu 
între sămânța femeii și sămânța șarpelui (Gen. 3:15). 

Ioan prezintă întreaga viață creștină ca o continuare a bătăliei spirituale 
cosmice care a început la cădere și continuă până la judecata finală. Dușmanii 
noștri în această bătălie sunt reprezentați ca „antihriști” care neagă întruparea 
Fiului în trup (2:18, 22; 4:3). Deși lupta cosmică continuă, nu există nici o 
îndoială despre cine va câștiga: Întunericul se împrăștie și lumina adevărată 
strălucește deja (2:8, 17). De fapt, victoria decisivă în bătălia cosmică a fost deja 
câștigată pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului 
(3:8; cf. Evr. 2:14). Creștinii, deci, trăiesc acum între victoria decisivă câștigată la 
cruce și desăvârșirea acelei biruințe, când păcatul, moartea și diavolul vor fi 
lepădați (cf. Apoc. 20:10, 14). Desăvârșirea nu a venit încă, dar atunci când o 
vom experimenta, nu numai că dușmanii noștri externi vor fi învinși, dar și 
dușmanii noștri interni vor fi doar o amintire din trecut. Ioan ne spune că în 
ziua aceea, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa 
cum este (3:2). 
 

E. DOMNUL ISUS ÎN EPISTOLA 1 IOAN 
 

Încă de la început, Ioan declară că Dumnezeu S-a descoperit în Hristos 
pentru a comunica viața veșnică celor care cred. Epistola se deschide cu accent 
pe Hristosul întrupat ca „Cuvântul”, pe care apostolii L-au auzit, văzut și atins 
și pe care L-au proclamat (1:1–3). Acest accent aici dar și în altă parte în epistolă 
(4:2; 5:1, 5–7; cf. 4:15) este o încercare de a contracara afirmația falșilor 
învățătorilor cum că Hristosul divin nu a luat cu adevărat formă umană (2 :22, 
23; 4:3). 

De asemenea, se pune accent: pe moartea lui Hristos pentru poporul Său ca 
înlocuitor penal (2:2; 3:16; 4:10); pe curățirea lor de păcat prin sângele Său (1:7); 
și pe venirea Lui ca să nimicească faptele diavolului (3:8). Dăruirea de Sine a lui 
Hristos este exemplul suprem al iubirii necondiționate (3:16). Accentul pus pe 
moartea substitutivă a lui Hristos este, de asemenea, legată de învățătura falsă 
conform căreia Hristosul divin nu s-a întrupat ci doar a părut că o face. Dacă 
această învățătură falsă ar fi adevărată, atunci moartea lui Hristos pentru 
oamenii păcătoși nu ar fi eficientă, deoarece El nu ar fi fost un reprezentant 
uman real, și atunci, nu a purtat păcatul uman oferindu-ne posibilitatea 
mântuirii prin har și credință. Dar tocmai pentru că această învățătură nu e 
adevărată, Hristos este numit Cuvântul vieții și viața veșnică (1:1, 2). 
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F. SCHIȚA CĂRȚII 
 

I. Prolog - Cuvântul Vieții - 1:1-4 
1. Ce era de la început - 1:1 
2. Viața a fost arătată - 1:2 
3. Ca să avem părtășie - 1:3-4 

II. Umblarea în lumină - 1:5 - 2:17 
1. Părtășia și iertarea - 1:5-10 

i. Dumnezeu este lumină - 1:5 
ii. Întunericul și Lumina - 1:6-7 

iii. Înșelarea și mărturisirea - 1:8-10 
2. Cunoașterea și ascultarea - 2:1-6 

i. Apărătorul și jertfa - 2:1-2 
ii. Cunoașterea și dragostea - 2:3-5a 

iii. Conduita creștină - 2:5b-6 
3. Iubirea și lumina - 2:9-11 

i. Nou și vechi - 2:7-8 
ii. Lumina și întunericul - 2:9-11 

4. Două adresări - 2:12-14 
i. Prima adresare - 2:12-13a 

ii. A doua adresare - 2:13b-14 
5. Voia lumii și voia lui Dumnezeu - 2:15-17 

i. Nu iubiți lumea - 2:15 
ii. Iubiți voia lui Dumnezeu - 2:16-27 

III. Crede în Isus - 2:18-3:24 
1. Avertisment împotriva antihristului - 2:18-19 

i. Antihriștii au venit - 2:18 
ii. Antihriștii au ieșit - 2:19 

2. Ungerea de la Cel Sfânt - 2:20-27 
i. Ungerea și discernământul - 2:20-21 

ii. Cel ce neagă și cel ce mărturisește - 2:22-23 
iii. Părtășia și promisiunea - 2:24-25 
iv. Adevărata învățătură și adevărata ungere - 2:26-27 

3. Încrezător înaintea lui Dumnezeu - 2:28-29 
4. Copiii lui Dumnezeu - 3:1-3 

i. .Dragostea lui Dumnezeu - 3:1 
ii. Copiii lui Dumnezeu - 3:2 

iii. Cunoașterea lui Dumnezeu - 3:3 
5. Natura păcatului - 3:4-6 

i. Păcatul și Legea - 3:4 
ii. Venirea lui Hristos - 3:5 

iii. Cel ce rămâne și cel ce pleacă - 3:6 
6. Nașterea din Dumnezeu 

i. Cel neprihănit - 3:7 
ii. Cel nelegiuit - 3:8 

iii. Eliberat de puterea păcatului - 3:9 
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iv. Neprihănirea și dragostea - 3:10 
7. Ura lumii - 3:11-15 

i. Dragostea și ura - 3:11-12 
ii. Puterea urii - 3:13-14 

iii. Puterea crimei - 3:15 
8. Dragostea unuia pentru celălalt - 3:16-18 

i. Aspectul pozitiv al dragostei - 3:16 
ii. Aspectul negativ al lipsei de dragoste - 3:17 

iii. Concluzia - 3:18 
9. Încrederea înaintea lui Dumnezeu - 3:19-20 
10. Credința și ascultarea - 3:21-24 

i. Adevărata încredere - 3:21-22 
ii. Adevărata credință și dragoste - 3:23-24 

IV. Iubirea lui Dumnezeu - 4:1-5:12 
1. Testarea duhurilor - 4:1-6 

i. Un avertisment - 4:1 
ii. Un mod de a testa - 4:2-3 

iii. Un contrast - 4:4-5 
iv. Un mod de a recunoaște - 4:6 

2. Iubirea unuia față de celălalt - 4:7-12 
i. Dragostea și cunoașterea - 4:7-8 

ii. Dragostea lui Dumnezeu - 4:9-10 
iii. Dragostea reciprocă - 4:11-12 

3. Rămânerea în Dumnezeu - 4:13-16a 
i. Dumnezeu Duhul și Dumnezeu Fiul - 4:13-14 

ii. Dumnezeu locuiește în credincios - 4:15-16a 
4. Trăirea în dragoste - 4:16b-21 

i. Dumnezeu este dragoste - 4:16b-17 
ii. Dragostea alungă frica - 4:18 

iii. Dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele - 4:19-21 
5. Credința în Fiul lui Dumnezeu - 5:1-4 

i. Credința în Fiul - 5:1-2 
ii. Învingerea lumii - 5:3-4 

6. Acceptarea dovezilor lui Dumnezeu - 5:5-12 
i. Isus este Fiul lui Dumnezeu - 5:5 

ii. Isus și Duhul Sfânt - 5:6-8 
iii. Mărturia lui Dumnezeu - 5:9-10 
iv. Viața veșnică - 5:11-12 

V. Epilog - 5:13-21 
1. Cererile după voia lui Dumnezeu - 5:13-15 

i. Viața veșnică - 5:13 
ii. Rugăciunea care primește răspuns - 5:14 

2. Cererea de iertare - 5:16-17 
3. Cunoașterea Fiului lui Dumnezeu - 5:18-21 

i. Nașterea din Dumnezeu - 5:18 
ii. Copiii lui Dumnezeu - 5:19 
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iii. Fiul lui Dumnezeu - 5:20 
iv. Îndemnul final - 5:21  

 
G. STRUCTURA COMENTARIULUI 

 
I. Prolog - Mesajul lui Ioan cu privire la Viața Veșnică - 1:1-4 
II. Părtășia cu Dumnezeu - 1:5-2:8 

1. Umblarea în Lumină - 1:5-7 
2. Umblarea în Lumea păcatului - 1:8-10 
3. Umblarea sub îndrumarea Apărătorului - 2:1-2 
4. Umblarea sub îndrumarea Autorității poruncii - 2:3-8 

III. Părtășia cu Lumina și întunericul - 2:9-28 
1. Umblarea în dragoste - 2:9-17 
2. Umblarea denaturată - cu cei apostați - 2:18-28 

IV. Părtășia și Dragostea - 2:29 - 4:21 
1. Identificarea adevăraților credincioși - 2:29 - 3:10 
2. Trăirea împreună cu cei credincioși - 3:11-24 
3. Avertizarea celor credincioși - 4:1-6 
4. Dragostea și cei credincioși - 4:7-21 

V. Părtășia și siguranța mântuirii - 5:1-17 
1. Garanția biruinței - 5:1-8 
2. Garanția vieții veșnice - 5:9-13 
3. Garanția rugăciunii ascultate - 5:14-17 

VI. Epilog - 5:18-21 
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CAPITOLUL 1 
 

 
 

1. Ce era de la început, ce am auzit, ce 
am văzut cu ochii noştri, ce am 
privit şi ce am pipăit cu mâinile† 
noastre cu privire la Cuvântul 
vieţii – 

2. pentru că viaţa a fost arătată şi noi 
am văzut-o şi† mărturisim despre 
ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă 
care era la Tatăl şi care ne-a fost 
arătată –,  

 
 
 
 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
I.Prolog - Mesajul lui Ioan cu privire la Viața Veșnică - 1:1-4 
1:1-4 - Evenimentul central al întregii istorii a omenirii este reprezentat nu de cuceriri militare, 
nici de ororile războaielor și nici de anumite descoperiri sau invenții, ci de venirea pe pământ a 
vieții veșnice, Însuși Domnul Isus Hristos. Apostolul Ioan este doar unul dintre mulții martori 
care L-au văzut, L-au auzit, L-au atins pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care a existat încă de la 
începutul începuturilor și a cărui părtășie eternă cu Tatăl poate acum fi extinsă tuturor acelora 
care au credință în Fiul pentru a fi mântuiți. Posibilitatea acestei părtășii extraordinare este 
scopul întregii proclamării apostolice, incluzând și scrierea 1 Ioan. 
v.1 - Ceea ce era de la început - Felul în care își începe Ioan acest verset pare să fie un ecou al 
Evangheliei sale, Ioan 1:1, introducere care la rândul ei este un ecou al Genezei 1:1. Aceste două 
versete ale Noului Testament ne arată că importanța încarnării Domnului Isus e la fel de 
semnificativă precum întreaga creație. Acum, în ce privește versetele de la 1-4 ar trebui să le 
luăm ca și un întreg. Ele se constiuite ca o frază lungă, eliptică și ar trebui să căutăm verbul 
cheie ce le dezvăluie scopul.  
v.2 - Consider că în 1:2 se află construcția gramaticală cheie despre care vorbeam - viață [...] care 
ne-a fost arătată. Aici își găsește rostul preambulul din v.1, altfel...auzitul, văzutul, privitul, 
pipăitul, ar fi în zadar. În mod normal, în limba greacă este un singur verb - ἀπαγγέλλομεν - 
appanghellomen. Verbul apanghellō înseamnă a declara, a proclama, a anunța sau a face de 
cunoscut. Ioan folosește acest cuvânt grecesc bine ales pentru că nu e doar o simplă arătare, ci 
e o trâmbițare, anunțare, această facere de cunoscut e necesară pentru că Îl introduce pe Cel ce 
există din veșnicie, numit în v.1 Cuvântul vieții și în finalul v.3 e identificată identitatea Sa - 
Isus Hristos. 
Într-adevăr, pentru lumea oamenilor, apariția Sa a presupus supranaturalul. În Matei 2:8 Irod 
folosește același cuvânt când vorbește cu magii, iar fratele Dumitru Cornilescu l-a sintetizat 
extrem de bine prin traducerea lui - Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, 
când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui. 
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3. deci ce am văzut şi am auzit, aceea 
vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi 
părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus 
Hristos.  

4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru 
ca bucuria voastră să fie deplină.  

5. Vestea pe care am auzit-o de la El şi 
pe care v-o propovăduim este că 
Dumnezeu e lumină şi în El nu este 
întuneric.  

 
 
NOTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v.3-4 - ca și voi să aveți părtășie cu noi; pentru ca bucuria voastră să fie deplină - Ioan ne 
dezvăluie într-un duplicat scopul pentru care a pune aceste informații sub formă de știre (Mat. 
2:8), de anunțare (appanghellomen): (1) ca și voi să aveți părtășie cu noi și (2) pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină. Repetarea anumitor verbe în v.3-4 este făcută înadins pentru a accentua 
seriozitatea și autenticitatea pe care a avut el ca martor ocular. Tocmai din acest motiv folosește 
pentru relatarea sa din limba greacă timpul perfect - timp cunoscut pentru garantarea 
istoricității unor lucruri/fapte.  
Deci ceea ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi - 
acesta este scopul, dar atenție, nu scopul ultim, deoarece părtășia cu apostolul dacă ar fi lipsită 
de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos, atunci ar fi strict lumească și limitată în timp și 
spațiu. Cuvântul părtășie este κοινωνία - koinónia - care pentru greci putea să însemne 
parteneriat, ajutor contributiv, participare dar și comuniune, a împărtăși cu cineva ceva, a aduce 
împreună. Prin mântuirea Domnului Isus am fost introduși într-o astfel de relație deosebită cu 
Sine, cu Tatăl și cu Duhul Său. Am fost ridicați la nivel de parteneri-beneficiari ai mântuirii, am 
fost introduși în camera de oaspeți selecți ai Tatălui stând în comuniune cu El, fiind aduși 
împreună în prezența Lui. 
II. Părtășia cu Dumnezeu - 1:5-2:8 
1.Umblarea în Lumină - 1:5-7 
Ioan își anunță scopul scrierii sale încă de la început și acesta este ca adevărații credincioși să 
poată avea părtășie; din acest moment el se va concentra pe câteva implicații subtile ale părtășiei 
cu Dumnezeu, realități care se aplicau circumstanțelor prezente în viețile destinatarilor săi, dar 
nu numai. 
v.5 - Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric - aici sunt expuse cele două mari simboluri 
care ne sugerează puritatea morală dar și păcatul. În mod literal, apostolul ne spune că în 
Dumnezeu nu există nici măcar un strop de întuneric. Această descriere a lui Dumnezeu 
subliniază atributele Sale morale puritatea și omnisciența, motive pentru care omul trebuie să-
și mărturisească păcatul, așa cum se va vedea mai jos. Din acest verset începe seria „dacă-
urilor”. Dacă zicem - introduce protaza unei stări generale folosită ca premisă a unui silogism. 
Protaza este prima parte a unei perioade condiționale, care cuprinde grupa propozițiilor 
secundare și care îndreaptă atenția cititorului asupra consecințelor care se enunță în apodoză.  
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20 

 
6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El 
şi umblăm în întuneric, minţim şi 
nu trăim adevărul.  

7. Dar, dacă umblăm în lumină, după 
cum El Însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte 
de orice păcat.  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
v.6 - Și prima concluzie negativă este mințim și nu trăim adevărul. După această afirmație 
devine evident faptul că învățătorii falși sau oricare alții ce pretind să aibă părtășie (koinónia) 
cu Dumnezeu dar în același timp continuă să viețuiască în conformitate cu standardele 
întunericului sunt niște mincinoși experți ce nu doresc să trăiască adevărul. 
Umblăm în întuneric - Când întâlnim în aceste epistole umblăm - verbul περιπατέω - peripateó 
este de fapt metafora ebraică transpusă în limbaj grecesc, ce descrie „eu îmi conduc viața; eu știu 
unde îmi îndrept viețuirea”. Peripateó - peri - înseamnă împrejur, în jurul, dacă se referă la cerc 
atunci e complet; iar pateó - a umbla, a merge. Puse împreună a te învârti într-un cerc complet - deci 
o metaforă a viețuirii noastre, pentru că până la urmă ce ne este viața? O învârtire într-un cerc 
complet, trăind și înfăptuind aceleași și aceleași activități. 
În acest moment, Ioan pune punctul pe „i”. Prin cele menționate el combate anumite situații reale, 
în care erau unii influențați de gnosticism ce pretindeau că poți avea părtășie cu Dumnezeu și în 
același timp să trăiești cum dorești. Aceste situații au existat și înainte, ocazii cu care s-au scris 
epistolele 2 Petru și Iuda. Teoria acestor gnostici împacheta în mod filozofic posibilitatea păcatului 
voit - poți să trăiești cum vrei și nu se întâmplă nimic, nu comiți nici un rău moral-spiritual. Fals! 
v.7 - Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții - 
Prin această conjuncție dar, Ioan schimbă macazul și aduce în acest silogism concluzia pozitivă: avem 
părtășie unii cu alții. Așa că pe întregul parcurs al acestor epistole conceptul de părtășie este strâns 
legat de punctul final al vieții, de cer, nu e limitat la perioada viețuirii noastre aici pe pământ ci 
vizează părtășia în viața eternă. Și ca să înțelegem și mai bine, părtășia nu este o dovadă exterioară 
cum că un credincios este bine cu Dumnezeu, ci este dovada exterioară că cineva este în totalitate 
mântuit. Părtășia este aici o expresie folosită pentru a descrie trăirea celor născuți din nou. 
și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat - părtășia cu Dumnezeu ar fi fost 
imposibilă, mai ales că din v.5 apostolul Ioan ne-a introdus cele două simboluri aflate în opoziție - 
lumina și întunericul, și noi eram în întuneric. Ceea ce face diferența este sângele Domnului Isus. 
Vărsarea de sânge a Domnului a fost o jertfă voluntară cu caracter substitutiv (înlocuitor), a cărei 
valoare este infinită pentru cei aleși.  
Evrei 9:22 ne indică obligativitatea ei în istorie - şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. Iar această 
iertare a fost făcută în mod complet prin moartea Sa pe cruce pentru păcat - Şi, după cum oamenilor 
le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a 
adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea 
păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă (Evrei 9:27-28).  Aceia care cu adevărat umblă 
în lumină (v.7), sunt cei care au primit descoperirea lui Dumnezeu cu privire la Hristos și lucrarea 
Lui, și vor beneficia de mântuirea lui Sa. Doar așa se poate transforma întunericul în lumină - ne 
curăță de orice păcat. 
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8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne 
înşelăm singuri şi adevărul nu este 
în noi. Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept 
ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire.  

9. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl 
facem mincinos şi Cuvântul Lui nu 
este în noi.  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Umblarea în Lumea păcatului - 1:8-10 
v.8 - Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi - Întotdeauna 
păcatul trebuie confruntat. El nu este o imaginație, el nu este o stare emoțional-psihologică, el 
nu este o stare negativă, el este o realitate distructiv-deformatoare. Observați vă rog în aceste 
versete (8-10) stilul paralelismului ebraic utilizat de Ioan, prin care spune același lucru în două 
moduri diferite, folosindu-se de repetarea ideilor. 
Modalitatea biblică de a confrunta păcatul nu este negarea lui, mușamalizarea lui, inhibarea lui, 
ascunderea lui, sau reinterpretarea lui până acolo încât să îți induci inexistența lui - domle, el 
nu există, e doar în capul tău - metodă foarte răspândită astăzi de către antropologii 
contemporani. Confruntarea biblică a păcatului este în primul rând conștientizarea și 
recunoașterea gravității lui și apoi acceptarea lui Dumnezeu în privința curățării lui. 
v.9 - Dacă ne mărturisim păcatele - ὁμολογέω - homologeō. În general limba română prin 
mărturisirea păcatelor înțelegem destăinuirea, confesiunea și/sau spovedania făcută în 
prezența unui slujitor al bisericii cu privire la anumite fapte pe care acea persoană le-a săvârșit. 
În general tiparul acesta de mărturisire poate fi tratat cu superficial și nu produce decât o 
eliberare mental-emoțională. Dar sensul lui homologeō pe lângă puterea de a recunoaște 
săvârșirea păcatului presupune și a fi de acord, a asuma, a conștientiza consecințele acelor 
păcate. Vinovatul e perfect de acord cu sentința pentru păcatele lui deoarece le cunoaște 
gravitatea. 
El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire - Doar 
Dumnezeu a putut să arate credincioșie față de noi și în același timp să Își fi împlinit dreptatea, 
conform căreia trebuia să facă plata păcatelor - fiindcă plata păcatului este moartea (Romani 
6:23). În contul neprihănirii Domnului Isus s-a achitat pedeapsa nelegiuirilor, așa că ne-a iertat 
și ne-a curățat de orice nelegiuire. Dumnezeu a fost și credincios și drept cu un scop ca să - ca 
să ne ierte și ca să ne curețe. Această conjuncție subordonativă ca să - ἵνα - hina - în greacă este 
o marcă semantică dramatică prin care se exprimă atingerea unui scop. Deci, aceste două 
cuvinte ca să, ne arată câtă încărcătură a trebuit să fie pe umerii Domnului Isus Hristos, să fie 
perfect-neprihănit pentru a se putea manifesta dreptatea sfințeniei lui Dumnezeu. Iar în final 
atingerea scopului primordial, ca să poate fi posibilă iertarea noastră și curățarea noastră. 
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10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl 
facem mincinos şi Cuvântul Lui 
nu este în noi. 

 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v.10 - Dacă zicem că nu am păcătuit - v.10 este diametral opus conținutului v.8. În v.8 este o 
chestiune de acceptare a vinovăției, de conștientizare a consecințelor, de recunoaștere a 
gravității păcatelor și de implorare în vederea iertării nelegiuirii din viață; în timp ce în v.10 
avem de-a face cu influența filosofică gnostică, în care se neagă în totalitate realitatea spirituală 
a păcatului. Construcția gramaticală grecească e la timpul perfect, ca și când noi nu am păcătuit 
absolut niciodată. Atunci Îl facem mincinos și Cuvântul Lui nu este în noi.  
Probabil că acesta este păcatul care duce la moarte, menționat în 5:16. Acesta reprezintă 
încăpățânarea prin care se refuză diagnosticarea lui Dumnezeu în privința adevăratei noastre 
nevoi și oferta iertării Sale. Un asemenea refuz poate fi ori prin respingerea directă a lui Hristos 
ori prin comiterea apostaziei, a lepădării finale de credință. Faptele păcătoase se nasc din natura 
păcătoasă pe care am moștenit-o prin Adam (Romani 5:12-21). Este important să ne cunoaștem 
inamicul: păcatul, natura păcătoasă și lumea păcătoasă.  
Chiar dacă Domnul Isus a plătit cu propria viață păcatele poporului Său răscumpărat de 
pretutindeni, chiar dacă ne-a iertat și ne-a făcut făpturi noi și chiar dacă El ne împuternicește ca 
să creștem în ce privește evlavia, totuși, nimeni nu va putea deveni perfect, imaculat, fără de 
păcat în această viață. Din contră, creștinii vor avea de luptat continuu cu păcatul și natura 
coruptă din viața lor până când vor experimenta sfințirea desăvârșită, glorificarea, la sfârșitul 
veacurilor, la revenirea Domnului Isus. Este foarte adevărat că Domnul nostru a plătit toate 
păcatele din trecutul, prezentul și viitorul vieții. Această pedepsire a satisfăcut pe de-a-ntregul 
dreptatea lui Dumnezeu. 
Și cu toate acestea, aceia care neagă și spun că efectul păcatelor și al influenței naturii păcătoase 
nu mai există în viața lor de după mântuire, mint, încalcă legea morală a lui Dumnezeu și se 
află pe drumul autoînșelării. În mod fals, vechii gnostici „creștini” sau nu, dar și noii gnostici 
neo postmoderni, susțin că nu a fost și nu e nevoie de jertfa Domnului Isus pentru păcatele 
înfăptuite după convertire. 
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CAPITOLUL 2 
 

1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri 
ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva 
a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit. 

 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 

 
 
3.Umblarea sub îndrumarea Apărătorului - 2:1-2 
Iertarea nu înlătură obligația morală de a asculta de poruncile lui Dumnezeu, așa cum pretind unii din 
categoria celor amintiți mai sus. Unii cititori ai epistolei ar putea lua promisiunea din 1:9 ca și un drum 
deschis înspre păcat. Dar apostolul Ioan ne arată foarte clar că prin aceasta s-ar face un abuz și o aplicare 
total greșită a promisiunii (v.1). Încă de la începutul capitolului al doilea, Isus Hristos Cel neprihănit este 
prezentat ca și (1) jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; (2) Mijlocitor; și (3) Exemplu suprem - Cine 
zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus (v.6). Jertfa Lui este eficientă pentru aleșii din 
poporul Israel dar și pentru aleșii dintre neamuri din întreaga lume. 
Atunci când citim în Biblie despre „a cunoaște” pe cineva - γινώσκω - ghinóskó, implică o relație foarte 
apropiată, bazată pe dragoste și experiență personală cu acea persoană. Chiar dacă se scrie și se citește la 
fel, nu e același lucru cu a spune că noi toți îl cunoaștem pe președintele țării noastre. Una este re-
cunoașterea lui la TV sau pe stradă și alta este să fim parte dintr-un cerc restrâns personal. Una este ca noi 
să-l recunoaștem și să știm anumite informații personale din viața lui dar dacă ar trece pe stradă pe lângă 
noi nici nu ne-ar lua în seamă, și alta e ca atunci când ar fi la o declarație publică să ne observe și să ne 
cheme lângă el. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă să păzim poruncile Lui (v.3). 
O asemenea cunoaștere a lui Hristos este numită în v.5 dragostea lui Dumnezeu a ajuns în el desăvârșită. 
Această desăvârșire, perfecțiune, nu e din cauza faptului că cunoașterea ne face fără de păcat ci pentru că 
ajunge să locuiască irevocabil în cei care trăiesc prin El. Oricine afirmă că a primit iertarea lui Dumnezeu 
dar care nesocotește prin neascultare darul dragostei cristice este un mare mincinos și adevărul nu este în 
el. O astfel de persoană în loc să Îl fi primit pe Hristos Mântuitorul cel neprihănit, își inventează un hristos 
fals, un fel de mântuitor indiferent la viața de neprihănire a răscumpăraților lui. Un astfel de personaj 
imaginar convine cel mai mult lumii și mai ales celor care cochetează cu viața de credință. 
v.1 - Copilașilor - Prin acestă exprimare, evident, Ioan nu se adresează unor copilași, ci este un idiom 
folosit pentru exprimarea afecțiunii și dezmierdării, ca și cum am spune astăzi „Dragii mei prieteni”, 
formulă de adresare pe ca o schimbă în preiubiților, în 2:7. De asemenea, prin intermediul lui Ioan își 
asumă autoritatea apostolică și responsabilitatea pentru copiii lui spirituali. 
vă scriu aceste lucururi ca să nu păcătuiți - Epistola 1 Ioan nu ne oferă detalii explicite cu privire la 
păcatele sau învățăturile păcătoase cu care se confruntau cititorii lui, așa cum o face apostolul Pavel, de 
exemplu, în 1 Corinteni. Dar știm din surse secundare că Ioan a simțit amenințarea diferitelor curente 
grecești-asiatice care i-ar fi putut îndepărta pe credincioși de Hristos. 
dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos Cel neprihănit - dacă un 
credincios și-a mărturisit păcatele și a acceptat prin credință curățarea dată de jertfa ispășitoare a lui 
Hristos, cade în păcat fie îndepărtându-se de învățătura Scripturii, fie dezvoltând comportamente 
păcătoase datorită influenței lumii, persoana aceasta este pierdută pentru veșnicie? Desigur, este o 
întrebare sensibilă dar trebuie înțeleasă corect, el a căzut pentru o perioadă dar nu persistă toată viața lui. 
În această ordine de idei, fiecare dintre noi cădem zilnic în păcat, fiecare din noi comitem zilnic nelegiuire, 
dar nu suntem pierduți fără speranță pentru că avem la Tatăl un Mijlocitor. 
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2. El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mijlocitor -  παράκλητος - paraklētos - este cuvântul pe care apostolul Ioan îl folosește în 
Evanghelia sa de 4 ori în dreptul Duhului Sfânt ca și Mângâietor (Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:7). 
Acest cuvânt este foarte cunoscut în literatura extrabiblică, în special în domeniul juridic antic, 
și deține următoarele sensuri: avocat, apărător, ajutor. În lumina explicațiilor anterioare, este 
limpede că Însuși Domnul Isus este primul Avocat, Apărător, Ajutor. 
avem la Tatăl - înseamnă că El va sta înaintea Tatălui pentru noi; aproape aceleași cuvinte sunt 
folosite pentru Domnul Isus și în 1:2 și în Ioan 1:1. În momentul în care păcătuim relația noastră 
cu Tatăl va fi afectată de problema întunericului - nelegiuirii și vom fi în afara părtășiei cu El 
(1:6); dar Apărătorul nostru, este Cel neprihănit și din punct de vedere legal ne-a scos și ne va 
scoate din această dificultate, slăvit să Îi fie Numele pentru veșnicie. 
v.2 - El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre - cuvântul biblic cheie din această 
propoziție este ispășire - ἱλασμός - hilasmos - și denotă prețul care trebuie plătit pentru ca 
pedeapsă divină pentru păcate să poată fi evitată. Dacă vreți un exemplu, 
amenda/taxa/penalizarea/despăgubirea pe care noi ar fi trebuit să o plătim curții de judecată 
pentru a scăpa de închisoarea pe viață. Pentru această noțiune de ispășire - hilasmos - Biblia 
folosește mai multe sinonime precum jertfă pentru păcat, răscumpărare, împăcare. 
Orice credincios devotat ar trebui să studieze toate aceste cuvinte ce străbat Vechiul și Noul 
Testament, pentru a-și forma imaginea completă în ce privește importanța acestui termen de 
răscumpărare. În acest pasaj Hristos nu e doar Avocatul cel neprihănit care e într-o relație foarte 
bună cu Tatăl - Judecătorul, ci El ne-a și plătit penalizarea , mai exact El este penalizarea și 
împăcarea noastră din cauza păcatelor. 
și nu numai pentru ale noastre ci pentru ale întregii lumi - prin această formulare Ioan nu 
vrea să înțelegem că jertfa Domnului Isus pentru păcat, răscumpărarea și împăcarea cu Tatăl se 
aplică automat tuturor indivizilor din lume. Nu. Ci dacă cineva din lumea aceasta va crede în 
Hristos și își va mărturisi păcatele, jertfa aceasta va fi suficientă și pentru mântuirea lui. Din 
acest verset observăm că spre deosebire de gnosticism, creștinismul nu este exclusivist - oricine 
L-ar putea cunoaște pe Hristos, dacă ar vrea. Moartea Domnului Isus nu a fost suficientă doar 
pentru Ioan și comunitatea creștină imediată din contextul lui, ci e validă oriunde în lume 
pentru toți aceia care vor crede (Ioan 10:11; Efes. 1:3-6). 
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3. Şi prin aceasta ştim că Îl 
cunoaştem: dacă păzim poruncile 
Lui.  

4. Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte 
poruncile Lui este un mincinos şi 
adevărul nu este în el.  

5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în 
el dragostea lui Dumnezeu a ajuns 
desăvârşită; prin† aceasta ştim că 
suntem în El.  

6. Cine zice că rămâne în El trebuie să 
trăiască și el cum a trăit Isus. 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.Umblarea sub îndrumarea Autorității poruncii - 2:3-8 
v.3-4 - și prin aceasta - înseamnă în acest fel; expresie foarte des întâlnită în epistolă. 
știm că Îl cunoaștem - Îl cunoaștem este la timpul perfect, detaliu gramatical ce ne ajută să înțelegem 
că perfectul în greacă subliniază siguranța, certitudinea unor acțiuni. În acest caz s-ar traduce - În 
acest fel știm că într-adevăr Îl cunoaștem sau Prin aceasta suntem siguri că Îl cunoaștem. 
dacă păzim poruncile Lui - aici ne întâlnim cu un al silogism simplu - avem o premisă principală, 
apoi una secundară și la final concluzia (v.4):Oricine Îl cunoaște cu adevărat pe Hristos va păzi 
poruncile Lui; unele persoane nu vor păzi poruncile Lui (indiferent de mărturisirile frumoase ce le 
rostesc cu buzele, că ei cred sau Îl cunosc); concluzia? Simplă: acele persoane sunt niște mincinoși! 
v.5-6 - În continuare, Ioan ne arată cum silogismul (deducția) se aplică în mod pozitiv prin 
intermediul premisei secundare: păzirea poruncilor Sale, adică trăirea în conformitate cu standardele 
Lui moral-spirituale, nu înseamnă numai faptul că Îl cunoaștem cu adevărat, ci și faptul că dragostea 
lui Dumnezeu (genitiv obiectiv) a ajuns desăvârșită în el, deci abia acum știm că e cu adevărat un 
creștin. 
a ajuns desăvârșită - termenul este τελειόω - teleioó. Desăvârșit aici nu înseamnă nicidecum 
impecabil, infailibil ori fără cusur, ci teleioó înseamnă a duce la bun sfârșit, a completa acolo unde 
lipsește până la întregire, a munci pe tot parcursul procesului pentru a putea ajunge la faza finală. 
Alți lingviști au explicat acest termen folosindu-se de ilustrația unui telescop. În funcție de necesități 
telescopul se extinde cu câte un inel în plus, până când își atinge capacitatea sau eficacitatea maximă. 
Prin păzirea Cuvântului dragostea lui Dumnezeu lucrează în noi această flexibilitate de funcționare. 
Astfel trăirea noastră va avea capacitatea spirituală de a se extinde până acolo încât să ajungă la 
puterea maximă, la capacitatea deplină a eficienței. 
Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus - v.6 lovește puternic în conceptul 
antinomianist și în falșii învățători gnostici. Antinomianismul - anti = „împotriva”; nomos = „lege” 
- este acea învățătură conform căreia toți creștinii sunt eliberați prin har de necesitatea ascultării de 
poruncile Domnului. Ei susțin că sfințirea vieții nu se face prin călăuzirea după poruncile Cuvântului 
ci atârnă strict de lucrarea lăuntrică pe care o va face la un moment dat Duhul Sfânt.  
Credincioșii nu trebuie și nici nu vor putea repeta moartea pe cruce a Domnului Isus care a generat 
mântuire. Nu la acest aspect al trăirii Domnului Isus se referă, ci la faptul că noi putem fi o oglindă 
care să reflecăm credința Sa, dragostea Sa, evlavia Sa, ascultarea Sa și renunțarea Lui de Sine. Călcând 
pe urmele pașilor Lui vom avea o garanție și mai mare că suntem în El (v.5). 
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7. Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă 
nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi 
avut-o de la început. Porunca 
aceasta veche este Cuvântul, pe care 
l-aţi auzit.  

8. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, 
lucru care este adevărat atât cu 
privire la El, cât şi cu privire la voi; 
căci întunericul se împrăştie şi 
lumina adevărată şi răsare chiar. 

9. Cine zice că este în lumină și urăște 
pe fratele său este încă în întuneric 
până acum.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v.7-8 - Preaiubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveţi de la 
început - Nu trebuie să pierdem din vedere că Ioan a scris aceste rânduri având în minte cititorii 
lui contemporani cu problemele lor imediate. El le reamintește și de predicarea celorlalți 
apostoli. Așa că, în acest sens, la nivel de informație, ceea ce scrie nu e ne-apărat ceva nou. 
Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit - poate fi o sugestie pentru Cuvântul 
auzit din partea apostolilor sau la mesajul Vechiului Testament (Deut. 6:5; Lev. 19:18). Vechea 
poruncă presupunea iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Domnul Isus a confirmat-o în 
Mat. 22:34-40 dar a și reînnoit învățătura despre iubire (Ioan 13:34), constituindu-se poruncă 
nouă.  
De semenea contrastul dintre poruncă nouă și poruncă veche poate fi și o aluzie prin care 
cititorii lui să nu accepte nici un fel de învățătură nouă din partea falșilor învățători. Apostolul 
demonstrează că predicarea și învățătura lui a fost și este în continuare consecventă cu cea 
veche. Dar privind lucrurile din alt unghi, cititorii lui Ioan aveau nevoie de o nouă poruncă din 
partea sa vizavi de fașii învățători qvasi-gnostici. Și aceasta este: întunericul se împrăştie şi 
lumina adevărată şi răsare chiar sau luminează deja. În acest moment este introdusă premisa 
principală pe care Ioan o va folosi în cel de-al treilea silogism tratat în v.9-11. 
întunericul se împrăștie şi lumina adevărată şi răsare chiar  - veacul care va urma să vină nu 
s-a arătat încă în deplinătatea sa (vezi 3:2), dar în mod progresiv, din perioada apostolică și până 
azi cucerește cu putere dumnezeiască această lume, pentru că lumina adevărată luminează 
deja. Poporul lui Dumnezeu pot reflecta lumina Împărăției cerurilor trăind noua poruncă a 
iubirii. 
III.Părtășia cu Lumina și întunericul - 2:9-28 
1.Umblarea în dragoste - 2:9-17 
v.9 - Cine zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său este încă în întuneric până acum - Mai 
întâi, avem în v.9 o aplicație cu implicații negative. Dacă fiecare credincios ar fi luminat de către 
Adevărata Lumină (argumentul principal), atunci persoana care urăște în mod continuu, a cărei 
viață e caracterizată de ură (în greacă e un prezent progresiv), este încă în întuneric până acum 
(concluzia), deci un necredincios în totalitate. 
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10. Cine iubeşte pe fratele său rămâne 
în lumină şi în el nu este niciun 
prilej de poticnire.  

11. Dar cine urăşte pe fratele său este 
în întuneric, umblă în întuneric şi 
nu ştie încotro merge, pentru că 
întunericul i-a orbit ochii.  

12. Vă scriu, copilaşilor, fiindcă 
păcatele vă sunt iertate pentru 
Numele Lui.  

13. Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la 
început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă 
aţi biruit pe cel rău. V-am scris, 
copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe 
Tatăl.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v.10 - Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este niciun prilej de 
poticnire - Aici avem aplicația cu implicații pozitive, a cărei concluzie e diametral 
opusă: acea persoană a cărei viață este caracterizată de dragoste și lumină este un 
credincios autentic. 
v.11 - În v.11 Ioan se întoarce consecințele negative pe care le are premisa principală, 
lipsa luminii și dragostei, subliniind încă o dată păcatul urii. Probabil că el are în minte 
anumite probleme ce țin de viața și învățătura învățătorilor falși. Puterea de influență 
și de afectare a păcatului este atât de mare încât strecoară întuneric în viața cuiva și îi 
afectează umblarea, gândirea și vederea - umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, 
pentru că întunericul i-a orbit ochii. Scopul întunericului este să ne facă pe toți 
întuneric, să ne transforme în cele din urmă în orbi spiritual. 2 Petru 1:9 tratează aceeași 
problemă a învățătorilor falși care sunt în întuneric și fac lucrarea întunericului. 
v.12-14 - Vă scriu copilaşilor, [...], Vă scriu părinților, [...], Vă scriu tinerilor - 
Bineînțeles, așa cum am amintit deja în 2:1, Ioan nu le scrie în mod literal unor copii, 
unor tineri și apoi unor părinți. Acestea sunt niște metafore care indică diferitele nivele 
de maturitate spirituală dintre cititorii lui. Mai exact, aceste diferențe nu s-au format 
din cauză că unii ar fi fost mai harnici spiritual și alții mai leneși, și nici faptul că unii 
ar fi participat la nu știu ce conferințe de dezvoltare personală și creștere spirituală iar 
alții nu. Ci ne arată că în decursul anilor că au fost momente diferite în convertire. Unii 
s-au întors la Domnul în perioada în care era pe pământ Însuși Isus (părinți în 
credință), alții în perioada anilor imediat următoare înălțării Domnului (tineri în 
credință), iar alții la 20 sau 30 de ani după aceste realități istorice (copilași în credință). 
Apostolul Ioan schimbă terminologia în funcție de mesajul pe care dorește să-l 
transmită, așa că dintr-un anumit punct de vedere cu toții suntem copiii Domnului 
(observați 2:1, 18; 3:7; 5:21). Așa că folosirea acestui limbaj metaforic în privința vârstei 
spirituale, a maturității în credință, nu e deloc neobișnuit pe paginile Noului 
Testament. 
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14. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la 
început. V-am scris, tinerilor, 
fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui 
Dumnezeu rămâne în voi şi aţi 
biruit pe cel rău. 

15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el.  

 
 
 
 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mesajul pe care îl transmite celor trei categorii de vârstă spirituală este tot așa încifrat într-un limbaj 
metaforic, dar în esență același: lupta cu păcatul - fiindcă păcatele vă sunt iertate. În v.12-14, în limba 
greacă Ioan scrie din nou la timpul perfect, deoarece așa cum spuneam și mai sus, acest timp oferă 
garanția istorică a unei realități. Garanția fiecărei categorii de vârstă creștină este că a biruit păcatul: 
copilașii - păcatele vă sunt iertate - v.12; tinerii - ați biruit pe cel rău - v.13b; părinții - ați cunoscut 
pe Cel ce este de la început - v.13a. După care reia încă o dată categoriile de vârstă adresându-le un 
mesaj complementar al biruinței împotriva păcatului: copilașii - ați cunoscut pe Tatăl - v.13c; 
tinerilor - fiindcă sunteți tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău - 
v.14b; părinților - fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început - v.14a. În acest fel Ioan își asigură 
frații de credință de încrederea pe care o are în ei, timp în care de-a lungul epistolei, în mod repetat, 
îi demaschează pe falșii învățători. 
pentru Numele Lui - Puterea numelui Domnului Isus are o importanță vitală în predicarea bisericii 
primare (Fapte 2:38; 3:6; 4:12). Din Ioan 17:11, 12 observăm că și Numele Tatăul are aceeași putere 
protectivă precum cel al Fiului, protejându-i pe ucenici și păzindu-i spiritual. Ioan are un motiv 
pentru care a accentuat atât de mult în v.12-14 iertarea păcatelor, și acesta este următorul: Numele 
lui Dumnezeu ar fi dezonorat dacă iertarea Lui ar eșua. 
Tema biruinței împotriva păcatului este reluată de apostol și în 5:4-5, loc unde întărește biruința 
împotriva lumii, lume ce se opune lui Dumnezeu. Prin biruință Ioan nu se referă ne-apărat la un 
podium în care am câștigat premiul I și toată lumea păcătoasă ne va confirma și ne va aduce ovații. 
Nici vorbă. Biruința înseamnă rezistarea la ispite și încercări, și în mijlocul acestora să rămânem 
credincioși trăirii Cuvântului lui Dumnezeu. O astfel de viață contrastează cu acel moment istoric de 
înfrângere a rasei umane, la cădere (Geneza 3). Și aici primim un nou crâmpei de cer: pentru Ioan, 
victoria în lupta împotriva ispitei a fost deja câștigată, întrucât unirea noastră cu Dumnezeu în 
Hristos nu poate fi spartă (Ioan 10: 27-30). 
v.15-17 - Nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume - Această interdicție în original presupune 
o acțiune progresivă, și atunci s-ar traduce în felul următor: Nu continua să mai iubești lumea - 
adică după ce ai fost mântuit. Odată cu această interdicție se introduce cel de-al patrulea silogism 
(deducție). Acesta presupune deschiderea unui alt subiect spiritual, în urma căruia se face iarăși 
deosebirea dintre credinciosul adevărat și cel fals. Premisa majoră se găsește în versetul 17; din 
gândirea și trăirea celor care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu se va vedea că o raportare total 
diferită - lumea și pofta ei trec. 
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16. Căci tot ce este în lume: pofta firii 

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

17. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine 
face voia lui Dumnezeu rămâne în 
veac.  

 
 
 
 

 
 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este important de amintit că trec (παράγω - parago) este același cuvânt folosit pentru întuneric în 
ultima argumentație. Astfel, lumea din v.17 are aceeași semnificație ca întunericul  din 2:8 - căci 
întunericul se împrăștie (παράγω - parago). În acest caz, cel care va continua să iubească lumea, 
timp în care va continua să pretindă că Îl cunoaște și Îl iubește pe Tatăl (v. 15) este un fals. Iubirea 
lumii (pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, etc.) este total opusul înfăptuirii voii 
lui Dumnezeu. Întorcându-ne iarăși la felul în care Ioan și-a construit logica argumentației, putem 
observa în v.17 că a folosit o premisă secundară pozitivă (v. 17a - și lumea și pofta ei trec), obținând 
o concluzie tot pozitivă (v.17b - dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac). Automat, Ioan se 
identifică cu un credincios adevărat decât cu un profet fals pentru că el are siguranța că va rămâne 
în veac. 
Aș dori să clarificăm semnificația cuvântului lume. Eu nu cred că se are aici în vedere peisajele, 
locurile deosebit de frumoase și recreative create de Dumnezeu pentru bucuria omului. Putem vedea 
din Evnaghelia după Ioan, că lumea reprezintă sistemul societății răzvrătite și arogante care caută 
să-L înlocuiască pe Dumnezeu și stăpânirea Lui. Acest sistem, nu este de la Tatăl (v.16b), nu face 
parte din ordinea inițială a creației. El a fost deja marcat pentru condamnare, judecată și distrugere 
(Ioan 12:31). Cei care nu sunt din lume, adică din acest sistem de gândire-trăire, ajung să Îl cunoască 
pe Dumnezeu prin Scriptură-Cuvântul Domnului Isus (Ioan 17:14) și arată prin răspunsul lor la 
aceasta că au fost aleși pentru mântuire și viață veșnică. 
În v.16 Ioan continuă indirect concluzia din v.11 - întunericul i-a orbit ochii. Așa că cei care iubesc 
această lume (v. 15) sunt miopi, pentru că întunericul le-a orbit ochii. Ei ar vrea să își găsească toată 
împlinirea și satisfacția doar acum, și mai mult, să fie respectați și lăudați în tot timpul vieții lor (Luca 
6: 24-26). Observați vă rog cum funcționează sistemul lumii. Totul se învârte în jurul: notelor bune, 
dacă ești elev; a trecerii unor examene grele dacă ești student; a obținerii unui loc de muncă râvnit 
de foarte mulți și extrem de bine plătit, dacă ești adult; a realizării de cât mai multe proiecte posibile, 
ca să fi un meseriaș renumit în locul unde trăiești; a investirii maxime în carieră, de dimineața până 
seara, pentru a fi remunerat cu mai mulți bani pentru a avea concedii de lux, evident dacă ai trecut 
de primele etape amintite anterior; și în final a ieșirii la pensie cu un curriculum vitae de invidiat, cu 
o pensie fantastică ce îți va permite să călătorești pretutindeni unde nu ai putut în toți anii de glorie 
ai tinereții. Și dacă cumva nu te integrezi într-un astfel de sistem, nu ești cel mai bun, nu ai cea mai 
impresionantă carieră, nu ești cel mai priceput meseriaș, nu ești un expert în ceea ce faci, nu ai ieșit 
într-un concediu afară din țară, atunci ești un ratat. Înțelegeți miopia? Realizăm cum accentul e pus 
numai și numai pentru aici și acum? Observați cum întunericul orbește ochii? În schimb, Ioan ne 
spune că cei care Îl iubesc pe Tatăl au un țel mult mai înalt, un orizont mult mai larg, o perspectivă 
incomparabilă, e pe termen lung, și care se concretizează prin așteaptarea răsplătirii lui Dumnezeu 
(Luca 6: 20-23). Cum? Doar o frază pentru toată viața noastră de aici? E doar o frază, da, însă ea 
străbate timpul și ne creionează înaintea ochilor veșnicia: ori împreună cu Dumnezeu, ori departe 
de fața Lui în chinul veșnic. 
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18. Copilaşilor, este ceasul cel de pe 
urmă. Şi, după cum aţi auzit că are 
să vină antihristul, să ştiţi că acum 
s-au ridicat mulţi antihrişti – prin 
aceasta cunoaştem că este ceasul de 
pe urmă.  

19. 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.  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Așa cum aminteam mai sus, faptul că lumea trece (v.17a), dar credinciosul rămâne în veac (v.17b), 
pentru noi, astăzi, reflectă și mai mult ideea că suntem în zilele de pe urmă (v.18). Zilele de pe urmă 
au început demult, din vremea apostolilor (v.18), dar încă nu au fost aduse la desăvârșirea lor finală. 
În momentul sfârșitului, lumea veche va trece. Din punct de vedere spiritual, pentru lumea veche, 
această trecere a și început deja, deoarece Hristos a rupt puterea păcatului și va fi completă în clipa 
refacerii fizice a noului pământ - urmează o lume nouă (cf. Apoc. 21). De asemenea, tot la momentul 
sfârșitului, poporul lui Dumnezeu se vor bucura de desăvârșirea vieții veșnice, realitate care a 
început chiar acum pentru copiii Domnului prin învierea lor spirituală, prin lucrarea de regenerare 
a Duhului și va fi desăvârșită prin învierea finală a trupurilor lor fizice. 
2.Umblarea denaturată - cu cei apostați - 2:18-28 
v.18-19 - Începând cu această secțiune apostolul trece la cel de-al cincilea test al credinței adevărate. 
Acesta este construit ca și până acum printr-o altă serie de argumente, în urma cărora credincioșii 
pot determina dacă anumiți învățători sunt adevărați sau falși. Mai întâi, apostolul le spune 
credincioșilor să se aștepte să aibă de-a face cu profeți falși deoarece este ceasul cel de pe urmă. 
Venirea Domnului Isus în lume în urmă cu aproape 2000 de ani a marcat începutul zilelor de pe 
urmă (1 Cor. 10:11; 1 Pet. 4:7; Evrei 9:26). Binecuvântările promise de Dumnezeu în vechiul legământ 
s-au împlinit în persoana Domnului Isus. Dar au mai existat și profeții despre apostazie și despre 
antihristul care urma să vină (2 Tes. 2:3; 1 Tim. 4:1; 2 Tim 3:1; 4:2; 2 Pet. 2:1; 3:3; Iuda 18; 1 Ioan 4:1). 
Prin repetarea expresiei ceasul de pe urmă, Ioan nu caută să satisfacă dorința de a cunoaște 
vremurile sau soroacele (momentele); pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa (Fapte 1:7). El 
numește ceasul de pe urmă întreaga perioadă de timp cuprinsă între prima și a doua venire a lui 
Hristos, fără a identifica o dată specifică pentru împlinirea ei (Fapte 2:17; 1 Cor. 10:11). Indiferent de 
cât de mult s-ar putea lungi acest ceas de pe urmă, vorbind în termeni de timp calendaristic, nouă 
ne rămâne același adevăr căci vremea este aproape (Apoc. 1:1; 1:3; 20:20) pentru împlinirea tuturor 
promisiunilor lui Dumnezeu. Din perspectiva Lui, perspectiva eternității, El este întotdeauna la ușă. 
Şi, după cum aţi auzit că are să vină antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti - dintr-
un anumit punct de vedere, aceste profeții care îi vizează pe învățătorii mincinoși, sunt deja 
împlinite. Ei sunt numiți antihriști pentru că au fost împotriva lui Hristos. În întreg Noul Testament 
antihrist este numit cu acest nume doar aici și în 1 Ioan 2:22; 4:3; 2 Ioan 7, iar în pasajul din 2 Tes. 
2:1-10 e numit omul fărădelegii. În sensul larg al cuvântului, antihrist este oricine tăgăduieşte că Isus 
este Hristosul. Acela este antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul (1 Ioan 2:22). Iar în sensul 
mai restrâns, Ioan înțelege că o astfel de persoană este un reprezentant uman al „celui rău”, despre 
care a vorbit și Domnul Isus (Ioan 17:15). Faptul că acum s-au ridicat mulți antihriști ne arată că în 
primul rând în vremea apostolului au existat multe persoane care s-au pus în slujba diavolului, lucru 
la fel de adevărat și în contemporaneitate. Au existat atunci, există și astăzi. 
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20. Dar voi aţi primit ungerea din 

partea Celui Sfânt şi ştiţi orice 
lucru. 

 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 

 
 
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 - Sensul acestui joc de cuvinte 
este evident: acești apostați, proroci mincinoși, învățători falși, antihriști, oameni ai fărădelegii, doar 
s-au asociat cu comunitatea creștinilor, dar ei nu au fost niciodată credincioși reali, născuți din nou. 
Faptul că cineva este un membru vizibil într-o biserică nu garantează mântuirea acelei persoane. El 
poate să fie din motivații cu totul și cu totul greșite: rușine, presiunea familiei, dorința de a obține 
ceva, etc. Apatia interioară, ignoranța ori plictisul față de Evanghelie pot fi mascate printr-o 
conformare ritualică exterioară față de standardele bisericii și mai ales printr-o mărturisire de 
credință superficială materializată mai apoi într-un botez. Falșii învățători și-au dezvăluit în cele din 
urmă ostilitatea nu doar prin plecarea lor ci și prin felul în care au plecat. Pentru că din momentul 
ieșirii, ei au fost potrivnici Evangheliei, iar plecarea lor a fost o renunțare la biserică și mesajul 
Cuvântului precum a fost plecarea lui Iuda de la Hristos în seara ultimei cine (Ioan 13:30). Ioan se 
folosește în v.19 de un artificiu gramatical numit condiția contrară faptelor, pentru a-și expune 
dovada că acești învățători falși nu sunt altceva decât niște impostori. 
v.20-24 - Dar voi ați primit ungerea - ideea de ungere este cuvântul cheie în argumentarea versetelor 
20-24. Ungere - χρίσμα - chrisma - în mod literal desemnează uleiul sau unguentul cu care era unsă 
o persoană. De exemplu, în Vechiul Testament, preoții, împărații și profeții erau unși ca parte a 
ceremoniei inaugurale (Ex. 29:7, 21; 1 Sam. 16:6-13; 1 Împ. 19:16). Ungerea implica simpla turnare a 
untdelemnului special (Exod 30:22-38) pe capul persoanei alese. Persoana aleasă avea pe cap și pe 
haine uleiul și era numită unsă. Cuvântul ebraic pentru a-l desemna pe cel uns este ַחיִׁשָמ  - mashiach 
- de unde avem titlul Domnului Isus de Mesia, adică Cel Uns; iar în limba greacă același cuvânt 
utilizat pentru aceeași desemnare este  Χριστός - christos. Atunci când îi este atribuit Domnului Isus 
se scrie din reverență cu majusculă - Christos, dacă e vorba de o persoană sau un lucru oarecare, este 
simplul cuvânt christos - cel/cea unsă. Prin urmare, pe tot cuprinsul Noului Testament, Regele ales 
de Dumnezeu, Mesia, este desemnat Hristos, adică în traducere, Unsul, Cel uns sau cel care avea 
ungerea, untdelemnul (χρίσμα - chrisma). Dumnezeu Tatăl L-a uns (o alegere specială) pe 
Dumnezeu Fiul pentru a fi Preotul, Profetul și Împăratul desăvârșit (Fapte 10:38; Evrei 1:1-9). Nu 
numai Ioan ci și apostolul Pavel ne învață prin a doua sa epistolă către Corinteni că Dumnezeu a uns 
cu Duhul Sfânt credincioșii în vederea lucrării de slujire (2 Cor. 1:21, 22). Botezul Domnului Isus 
însoțit de coborârea simbolică a Duhului Sfânt în chip de porumbel și a glasului ceresc ce proclama 
mesianitatea Lui (ungerea, alegerea) au fost o confirmare publică a anunțării încoronării Regelui. 
Așadar, când Ioan folosește cuvântul ungere, cuvânt ce mai apre de încă 2 ori în v.27, vrea să spună 
că toți credincioșii au fost aleși, născuți din nou, unși, și au Duhul Sfânt. Întrucât toți credincioșii au 
Duhul Domnului sunt cu un pas imens înaintea necredincioșilor și pot avea o cunoaștere spirituală 
(a lucrurilor pe care necredincioșii nu le pot înțelege duhovnicește (1 Cor. 2:14). De aceea în v.20 le 
spune știți toate lucrurile iar în v.27 completează cu n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Nu într-
un sens de a avea cunoștințe enciclopedice, ci în materie de viață spirituală adevărată. Destinatarii 
lui Ioan nu aveau o învățătură incompletă care trebuia ajutată și completată cu influențele gnostice. 
În mod greșit unii flutură acest verset și-l scot din context pentru a-și susține greșit ideea, că noi 
credincioșii nu avem deloc nevoie de învățătură. Las' frate, nu ne învăța tu pe noi, că pe noi ne învață 
Duhul Sfânt. Pe fondul unei astfel de interpretări s-au clădit mii, zeci de mii de comportamente și 
învățături deviante de la calea Scripturii.  
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21. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte 
adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi 
ştiţi că nicio minciună nu vine din 
adevăr.  

22. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce 
tăgăduieşte că Isus este Hristosul? 
Acela este antihristul, care 
tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.  

23. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe 
Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul 
are şi pe Tatăl.  

24. Ce aţi auzit de la început, aceea să 
rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce 
aţi auzit de la început, şi voi veţi 
rămâne în Fiul şi în Tatăl.  

25. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El 
este aceasta: viaţa veşnică.  

26. V-am scris aceste lucruri în vederea 
celor ce caută să vă rătăcească.  

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru că unii au fost ei învățați de Duhul Sfânt, au rupt biserici, au înșelat oameni și i-au 
îndoctrinat în practici eretice aberante. Biserica are nevoie de învățători biblici care să fie într-
u totul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Efeseni 4:11 ne arată foarte clar că Duhul Sfânt a echipat, 
a înzestrat și a dat bisericii învățători cât și alți slujitori, pentru echiparea sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. 
Să înțelegem că acest text avertizează strict împotriva învățătorilor/învățăturilor false care 
neagă Evanghelia. Aici se urmărește deosebirea clară între credincioși și falșii învățători 
gnostici. Gnosticismul pretindea că doar unii, doar cei inițiați, pot cunoaște lumea spirituală, 
restul nu. În schimb, pe noi ne învață apostolul că în domeniul vieții spirituale autentice cel mai 
simplu creștin este superior celui mai „inițiat” gnostic, deoarece îl are în el pe Dumnezeu Duhul 
Sfânt.  
Acesta este mesajul pe care l-au auzit credincioșii încă de la început (v.24) și sunt încurajați să 
rămână în acesta, în Evanghelia Domnului Isus. Așa că argumentul principal al silogismului lui 
Ioan poate fi reformulat în felul următor: fiecare credincios a fost uns cu Duhul Sfânt și, prin 
urmare, știe că Isus este Hristosul. La care se mai adaugă premisa secundară negativă din v.22: 
orice învățător fals neagă că Isus este Hristosul, Cel Uns special pentru a aduce mântuire lumii, 
și e un mincinos și un antihrist. 
v.25-27 - În cazul în care cineva nu a reușit să urmărească logica tuturor argumentelor și 
contrargumentelor, numeroaselor implicații subtile și a jocurilor de cuvinte ioanine, în v.26 se 
afirmă clar că toate acestea s-au dorit a fi niște teste de verificare a falșilor învățători - v-am scris 
aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Credincioșii nu aveau nevoie să asculte 
învățătura acestor predicatori ambulanți (v.27) deoarece ei au fost învățați către apostoli 
Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Domnului care locuiește în ei le va da siguranța și îi va călăuzi 
să trăiască prin acel Cuvânt. 
v.28-29 - Capitolul 2 se încheie cu îndemnul de a continua să trăiască în Hristos, să ignore tot 
ceea ce e învățătură străină și să aștepte cu nerăbdare și cu o încredere plină de bucurie a doua 
venire a lui Hristos. Mesaj deosebit de relevant și pentru generația noastră de credincioși. 
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27. Cât despre voi, ungerea pe care ați 
primit-o de la El rămâne în voi și n-
aveți trebuință să vă învețe cineva; ci 
după cum ungerea Lui vă învață 
despre toate lucrurile și este 
adevărată și nu este o minciună, 
rămâneți în El, după cum v-a învățat 
ea. 

28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, 
pentru ca atunci când se va arăta El, 
să avem îndrăzneală și la venirea Lui 
să nu rămânem de rușine și depărtați 
de EL. 

29. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să 
ştiţi şi că oricine trăieşte în 
neprihănire este născut din El. 

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV.Părtășia și Dragostea - 2:29 - 4:21 
1.Identificarea adevăraților credincioși - 2:29 - 3:10 
v.29 - Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este 
născut din El - În acest verset se concretizează rezumatul celor 6 argumente principale, 
care au jucat și rol de teste de verificare, pentru identificarea falșilor învățători. Fratele 
Dumitru Cornilescu a nuanțat prin traducerea în limba română foarte bine verbul 
grecesc ποιέω - poieō. În mod normal el înseamnă a face, a acționa, a lucra. Pentru că 
este un prezent progresiv, traducerea tăiește în neprihănire, surprinde foarte bine 
intenția originală. Ioan nu are în vedere o persoană care face, săvârșește una sau două 
fapte neprihănite, ci despre o persoană a cărei conduită poate fi caracterizată drept 
neprihănită. Despre o astfel de persoană se poate spun că este născută din nou, sau 
mai bine zis a fost născută din nou cu adevărat din Dumnezeu (γεγέννηται - 
gheghenetai - timpul perfect indicativ pasiv). Deci actul nașterii din nou nu este 
rezultatul efortului nostru spiritual, nici rezultatul vreunui proces religios de inițiere, 
ci este o experiență la care noi nu am participat cu absolut nimic, e numai harul și darul 
lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 3 
 
 
1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: 

să ne numim copii ai lui Dumnezeu! 
Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, 
pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.  

2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai 
lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a 
arătat încă. Dar ştim că, atunci când 
Se va arăta El, vom fi ca El, pentru 
că Îl vom vedea aşa cum este.  

3. Oricine are nădejdea aceasta în El se 
curăţeşte, după cum El este curat.  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3:1 - Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl - Ioan se minunează de dragostea lui Dumnezeu din pricina 
efectelor sale - niște păcătoși pot fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Din această cauză Biblia Noua Traducere 
Românească traduce versetul vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl. În contextul dat cuvântul grecesc 
„ce” se poate traduce ca pronume nehotărât interogativ sau adjectiv interogativ. Dacă se alege varianta a 
doua, ποταπός - potapos - se va traduce cu ce minunat? sau ce măreț? Vedeți ce minunată/măreață 
dragoste ne-a arătat Tatăl? 

să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem! - un alt detaliu care merită atenția noastră este copii - 
τέκνα - tekna. Acest cuvânt subliniază faptul că cineva este membru într-o familie, dar nu orice fel de 
membru, ci prin naștere. Ioan ține să le amintească cititorilor săi că prin nașterea din nou sunt copiii ai lui 
Dumnezeu (v.2). Probabil că destinatarii lui Ioan aveau nevoie de o astfel de confirmare în privința 
apartenenței. Posibil să fi avut prejudecăți în privința copiilor prin adopție, nu știu, de aceea nici nu aș 
vrea să speculez, deoarece Noul Testament ne arată complementar nașterii din nou, că în familia lui 
Dumnezeu se ajunge și prin înfiere (Efes. 1:5). Astfel, atât înfierea spirituală cât și cea fizică, din punct de 
vedere legal, nu ne face inferiori celor născuți în casă ci există aceleași drepturi (Rom. 8:14-17).  
v.2 - Şi ce vom fi nu s-a arătat încă - dacă Evanghelia ne oferă nădejdea învierii în urma cunoașterii 
mântuitoare, de partea cealaltă și gnostici credeau într-un fel de renaștere spirituală ezoterică. Și ce vom 
fi nu s-a arătat încă face referire la momentul glorificării. Atunci trupurile noastre vor fi trupuri de slavă, 
ce nu vor mai păcătui niciodată, nu vor mai îmbătrâni niciodată și nu se vor mai îmbolnăvi niciodată. 
Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este - probabil că 
suntem familiarizați cu acel tip de discuție în care este folosită drept concluzie expresia: când vom ajunge 
în cer ne va spune nouă Domnul toate lucrurile sau lasă frate că atunci le vom cunoaște pe toate, ne va 
spune Domnul de ce a trebuit să trecem pe unde trecem acum. Aceste tipuri de discuții nu le-aș putea 
încuviința. Din expresia vom fi ca El, nu cred că ar trebui să înțelegem că vom fi identici cu Domnul. Nici 
chiar atunci noi nu vom știi toate lucrurile și nu vom înțelege toate lucrurile, pentru că noi nu vom fi nici 
omniscienți și nici omnipotenți. Acestea sunt strict atribuțiile lui Dumnezeu. Expresia se referă strict la 
starea de proslăvire. 
v.3-5 - Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat - Nădejdea creștină nu este o 
așteptare în nesiguranță, nu este o speranță necunoscută, ci o așteptare garantată, sigură, ce face parte din 
cunoașterea pe care o avem datorită Duhului ce ne locuiește. Credinciosul își curăță viața tocmai din cauza 
acestei nădejdi sigure. În schimb, v.3 are niște implicații deosebite în ce-i privește pe învățătorii falși: ei 
nu se sfințesc și nu-și curăță viețile de păcat pentru că nu au o astfel de nădejde; nu au ancora aceasta a 
nădejdii deoarece nu au Duhul Sfânt; ei nu sunt locuiți de Duhul Domnului pentru că nu sunt copii ai lui 
Dumnezeu, și evident, nu trăiesc viața în neprihănire. 
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4. Oricine face păcat face şi fărădelege; 
şi păcatul este fărădelege.  

5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia 
păcatele; şi în El nu este păcat.  

6. Oricine rămâne în El nu 
păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu 
L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.  

7. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! 
Cine trăieşte în neprihănire este 
neprihănit, cum El Însuşi este 
neprihănit.  

  
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege - Deși Vechiul Testament nu 
este citat în mod explicit în 1 Ioan, autoritatea sa este validată. Spre exemplu, legea morală se 
poate sumariza la o singură poruncă, cea a iubirii. Din întreaga epistolă reiese că porunca 
aceasta este norma de viață a poporului lui Dumnezeu (Rom. 13:8-10; conform Lev. 19:18). 
Fărădelege -  ἀνομία - anomia - a - în limba greacă este negație, adică nu, iar nomos este lege. 
Fărădelegea reprezintă acea activitate lipsită de călăuzirea lui Dumnezeu și care încalcă legea 
Sa moral-spirituală. Așa cum ni s-a arătat în 1:9 și în 2:1, din nefericire, toată viața unui creștin 
va fi marcată de comiterea altor păcate. Dar lucrul acesta nu înseamnă că putem trata această 
chestiune cu banalitate sau normalitate. Ignorarea implicațiilor grave ale păcatului duce la 
dezastru. 
v.6 - Oricine rămâne în El nu păcătuieşte - ἁμαρτάνω - hamartanō - este cuvântul folosit 
pentru păcat. A fost foarte des folosit în vremurile antice pentru a descrie acțiune prin care un 
arcaș rata ținta. Era un eșec mai ales în condiții de război în care păstrarea vieții era vitală. Nu 
îți puteai permite o astfel de neglijență. Din aceste considerente, fiecare decizie și acțiune 
întreprinsă în afara principiilor credinței este păcat, o ratarea țintei vieții pe pământ. Nu 
păcătuiește nu trebuie interpretat ca și cum odată ce o persoană e mântuită nu va mai păcătui 
niciodată. Pentru că expresia aceasta este la prezent progresiv, ne oferă indiciul prețios, cum că 
acea persoană nu mai continuă să trăiască în păcat; viața ei nu mai este caracterizată de păcat. 
Cine rămâne în Domnul Isus nu își mai găsește plăcerea în viața de păcat. Automat pentru 
credinciosul născut din nou păcatul nu mai este o desfătare ci întotdeauna o greșeală, o cădere. 
Prin această afirmație Ioan contracarează încă o dată curentul gnostic antinomianist și viețile 
păcătoase ale falșilor învățători. 
v.7-8 - nimeni să nu vă înşele! - Din nou, este evident faptul că acești învățători nu pot să treacă 
acest test. Așa că un creștin nu poate fi înșelat cu vorbe. Orice ar fi pretins, ei nu erau născuți 
din Dumnezeu (v.9). A continua să-ți trăiești viața în păcat, după ce afirmi că ai fost mântuit, e 
o contradicție în termeni cu tot ceea ce înseamnă creștinismul. Hristos S-a arătat tocmai ca să ia 
păcatele (v.5). Nu există nici o concluzie mai bună decât v.8: păcatul este o caracteristică a 
diavolului iar Hristos a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Nu poți fi mântuit de Hristos 
și să continui să fi un angajat al diavolului și să-i îndeplinești lucrările. 
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8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, 
căci diavolul păcătuieşte de la început. 
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului.  

9. Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui 
rămâne în el; şi nu poate păcătui, 
fiindcă este născut din Dumnezeu.  

10. Prin aceasta se cunosc copiii lui 
Dumnezeu şi copiii diavolului. 
Oricine nu trăieşte în neprihănire nu 
este de la Dumnezeu; nici cine nu 
iubeşte pe fratele său. 

11. Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la 
început este aceasta: să ne iubim unii 
pe alţii;  

12. nu cum a fost Cain, care era de la cel 
rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce 
l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, 
iar ale fratelui său erau neprihănite.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.9-10 - v.9 nu necesită explicații suplimentare. Este clar că orice învățător mincinos nu este deloc un copil 
al Domnului așa cum erau destinatarii lui Ioan. Din contră, ca o identificare gravă, erau copii ai diavolului. 
Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său - 
Apostolul ne-a învățat încă din 2:10 cum putem determina dacă cineva e de la Dumnezeu sau de la 
diavolul. Nimeni nu poate pretinde că duce o viață în neprihănire dacă nu își iubește fratele. Cuvântul 
frate -  ἀδελφός - adelphos - nu trebuie restricționat întotdeauna la frate de credință. Da, el poate să 
includă frați de credință dar și membrii din familie care să nu fie întorși la Domnul. Mesajul acesta a fost 
parte din Cuvântul propovăduit pe paginile întregului Vechi Testament: dragostea era împlinirea legii lui 
Dumnezeu. De aceea Domnul Isus continuă porunca: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta; Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. (Marcu 12:30-31). 
2.Trăirea împreună cu cei credincioși - 3:11-24 

v.11-12 - Căci vestirea, pe care aţi auzit-o de la început... - Aceeași expresie, aproape ad litteram, apare în 
1:5 și mai apoi în 2:7. Formula aceasta de exprimare dorește să ne atragă atenția că ceea ce a s-a scris (cărțile 
NT) până la momentul acela, a fost o parte importantă a Cuvântului lui Dumnezeu. Să ne iubim unii pe 
alţii - Ioan a consemnat și în Evanghelia sa (13:34-35) că dragostea unora față de alții ar trebui să fie o 
caracteristică după care pot fi identificați creștinii. 
Dacă ne întoarcem la conflictul arhetipal dintre Cain și Abel vom vedea că istoria omenirii este de fapt o 
istorie a urii. Cain este dat aici ca exemplu negativ pentru a ilustra și atitudinea nemiloasă pe care o aveau 
învățătorii mincinoși. Orice ură, atât a lui Cain cât și a noastră, are o sursă din care se alimentează. Ioan ne 
arată că diferența radicală dintre Abel și Cain a constat în atitudinile și motivațiile pe care le-a avut unul 
față de celălalt (Ioan 3:19; 8:37). Întodeauna va exista această diferență între lume și poporul lui Dumnezeu 
(v.13). Tocmai din aceste motive, părtășia credincioșilor ar trebui să fie eliberată de orice fel de astfel de 
animozități, pentru că noi am trecut din moarte la viață (v.14). Dacă părtășia frățească este invadată de 
ură, se datorează respingerii vestirii pe care ați auzit-o de la început și care este aceasta: să ne iubim unii 
pe alții. 
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13. Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă 
urăşte lumea.  

14. Noi ştim că am trecut din moarte la 
viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine 
nu iubeşte pe fratele său rămâne în 
moarte.  

15. Oricine urăşte pe fratele său este un 
ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-
are viaţa veşnică rămânând în el.  

16. Noi am cunoscut dragostea Lui 
prin aceea că El Şi-a dat viaţa 
pentru noi; şi noi deci trebuie să ne 
dăm viaţa pentru fraţi.  

17. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia 
şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi 
închide inima faţă de el, cum 
rămâne în el dragostea de 
Dumnezeu? 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.13-16 - Nu vă mirați fraților dacă vă urăște lumea - Dacă Abel a lucrat cu neprihănire în faptele 
sale și totuși a întâmpinat opoziție (v.12), și încă una până la moarte, să ne așteptăm la astfel de replici 
din partea lumii, lume care poate fi din plin în interiorul „fraților noștri”. Ioan este conștient de 
această dinamică pe care o are păcatul și care funcționează foarte bine în fiecare epocă (Ioan 16:2-3, 
33). 
Din moment ce fiecare credincios trăiește în neprihănire și își iubește fratele, atunci este ușor de 
dedus, că oamenii care perseverează în ură față de aproapele, sub nici o formă nu pot fi credincioși. 
Pe de altă parte, v. 14 introduce un argument secundar pozitiv, care aplicat principiului enunțat mai 
sus, va da asigurarea că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. În limba greacă 
verbul am trecut este μεταβαίνω - metabainō - a trece dincolo, a părăsi, a pleca, a schimba locul, a 
îndepărata - este la timpul perfect, timp care ne indică garanția întâmplării unui lucru. 
În v.16 este oferit exemplul suprem al iubirii jertfitoare (Ioan 13:34-35), pentru a arăta în cele din 
urmă de ce a fost în stare Iubirea: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa 
pentru noi. Prepoziția pentru - ὑπέρ - huper - este foarte importantă deoarece ne arată natura 
locțiitoare a jertfei Domnului. Adică, Domnul Hristos a murit în locul nostru și a suferit pedeapsa 
pentru noi (în locul nostru). Acest exemplu suprem a constituit baza ori înălțimea standardului 
iubirii creștine. 
v.17-21 - Cine are bogățiile lumii acesteia - Atunci când citim începutul v.17, nu trebuie să înțelegem 
că doar persoanele cu adevărat bogate sunt obligate să-și ajute frații aflați în nevoi. Dumitru 
Cornilescu când a tradus cuvântul grecesc βίος - bios l-a nuanțat în limba română prin bogății, lucru 
care nu e deloc greșit, doar că necesită o scurtă explicație. Cu siguranță el nu a intenționat vreo 
deformare a textului biblic și nici nu a dorit să transmită prin această vreo interpretare greșită, din 
rândul celei amintite anterior. βίος - bios, se traduce cu viață, trăire, existență; dar are și sensul de 
bunuri care susțin viața (R. Trench). Luând în considerare începutul anilor 1900 și contextul dificil în 
care dumnealui a făcut traducerea, nu putem decât să spunem că a fost chiar elevată pentru limbajul 
de atunci. Astfel, versetul spune: Dar cine are bunurile (βίος - bios) lumii acesteia şi vede pe fratele 
său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? 
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18.  Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, 
nici cu limba, ci cu fapta şi cu 
adevărul.  

19. Prin aceasta vom cunoaşte că 
suntem din adevăr şi ne vom linişti 
inimile înaintea Lui  

20. ori în ce ne osândeşte inima 
noastră; căci Dumnezeu este mai 
mare decât inima noastră şi 
cunoaşte toate lucrurile.  

21. Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte 
inima noastră, avem îndrăzneală la 
Dumnezeu.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. Prin aceasta vom 
cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui - Atunci când aplicăm 
acest test de verificare în dreptul unui adevărat creștin nu ne va oferi decât următoarele 
rezultate: garanția că acesta va oferi mângâiere și ajutorare fizică - lucruri care îi vor permite 
fratelui în nevoie să aștepte venirea Domnului cu nerăbdare și o încredere plină de bucurie. 
v.19-20 - Aceste două versete sunt mai dificil de interpretat deoarece pe alocuri semnificația 
textului nu este suficient de clară. Cititorul poate observa cum acestea au o exprimare generală 
fără a explica concret aplicabilitatea expresiilor intenționate. Așa că într-un anumit sens, în 
interpretarea pe care o voi da, voi încerca să enunț semnificația versetelor. 
 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr  - suntem din adevăr este o expresie sinonimă 
nașterii din nou din 3:9. 
și ne vom linişti inimile înaintea Lui  - liniști sau mai exact ne vom încredinţa inimile în 
prezenţa Lui. De multe ori, în inima fiecărui credincios apar îndoieli. Chiar dacă de multe ori 
cântăm „O ce simțire, îl am pe Isus”, vor fi situații când conștiința tot ne va împovăra, deoarece 
nu poate îndeplini standardele stabilite de Dumnezeu iar păcatul rămâne o forță neîncetată și 
potrivnică vieții noastre. În acest context, cum ne vom liniști noi inimile înaintea Lui? Sau, cum 
ne vom încredința inimile în prezența Lui? Doar pe calea expusă în v.18 - copilaşilor, să nu 
iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. 
Din păcate, sunt multe momente în care nu reușim să ne iubim semenii. Atunci conștiința începe 
devină împovărată și să trimită condamnarea (v.20). Atunci când cădem în acest păcat și 
conștiințele noastră ne vor acuza pentru lipsa de dragoste față de fratele sau sora, nu ar trebui 
să ne lăsăm prinși de disperare ca și cum am fi pierduți. Avem posibilitatea de a corecta o 
asemenea cădere dacă revenim la punctul de unde am căzut. În acest fel putem fi de ajutor 
pentru aproapele nostru, dar de data aceasta cu iubire. Atunci inima își va găsi din nou liniștea 
pentru că suntem ai Lui (4:6; Evrei 4:16). Din moment ce Dumnezeu este mai mare decât 
inimile noastre, ne va arăta milă când vom veni la El; ne va mângâia și ne va liniști pentru că 
suntem copiii Lui. 
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22. Şi, orice vom cere, vom căpăta de la 
El, fiindcă păzim poruncile Lui şi 
facem ce este plăcut înaintea Lui.  

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.  

24. Cine păzeşte poruncile Lui rămâne 
în El şi El în el. Şi cunoaştem că El 
rămâne în noi prin Duhul pe care 
ni L-a dat.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.22 - Aici găsim o garanție minunată - și orice vom cere vom căpăta de la El. Rugăciunile 
noastre primesc răspuns deoarece păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 
Domnul Isus și-a exprimat o astfel de încredere în Tatăl (Ioan 11:41, 42) și i-a încurajat și pe 
ucenicii Săi să aibă o confiență similară (Ioan 14:13, 14). Această încredere depinde de 
conștientizarea faptului că dorințele noastre sunt adaptate la cele ale lui Dumnezeu - adică 
putem fi siguri că Domnul ne va oferi ceea ce cerem numai atunci când vom cere în conformitate 
cu voia Sa (5:14, 15). 
Ideea de păzim poruncile Lui este similară cu trăiește în neprihănire din 2:29. Mai exact aceasta 
este propoziția principală în tot acest argument al versetului 22. Mai întâi suntem preocupați să 
păzim poruncile și să trăim în neprihănire, și apoi să ne rugăm și să primim răspuns. Una dintre 
părțile fundamentale ale creștinismului este să faci ceea ce este plăcut Domnului. 
Termenul grecesc pentru adjectivul plăcut este ἀρεστός - arestos - care se traduce cu a fi 
agreabil, mulțumitor, acceptabil, suficient de bun, admisibil, plăcut. Doar că toate acestea, 
indiferent de sinonimul cu are s-ar traduce, poartă cu sine ideea de a vrea să fi cât de calitativ 
posibil în slujba permanentă a altora. Alții sunt cei îți dau acest calificativ în urma slujirii. Cu 
alte cuvinte plăcut înaintea Lui înseamnă slujire înaintea Lui.  
Nu trebuie să înțelegem din acest verset, din expresia păzim poruncile Lui, cum că Ioan i-ar 
chema pe credincioși să se întoarcă la Legea iudaică. Din contră, este o formă de exprimare prin 
care dorește să combată antinomianismul gnosticilor - al căror crez l-am explicat anterior. Nici 
vorbă de întoarcere la Lege, ci ni se arată clar cum un credincios născut din nou va vrea în mod 
natural să facă voia lui Dumnezeu. Pentru el nu este o povară și nici o forțare, ci e plăcerea Sa. 
v.23-24 - Prin cele două expresii pe care le întâlnim porunca Lui (v.23) și poruncile Lui (v.24), 
nu se urmărește îndreptare atenției noastre către vreo poruncă anume. În schimb, cred că 
trebuie să înțelegem că aici, ideea de poruncă se referă la general, la trăirea voii lui Dumnezeu. 
De exemplu, în Ioan 6:29, Domnul Isus în loc să folosească expresia poruncă, el folosește un 
limbaj metaforic și spune: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe 
care L-a trimis El. 
Voia Lui pentru noi presupune următoarele: (1) să avem credință în El; (2) iubirea aproapelui; 
(3) trăirea zilnică a vieții creștine (a rămâne - implică a trăi); și (4) a ne bucura de darul Duhului 
Sfânt. 
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CAPITOLUL 4 
 
 
1. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare 

oricărui duh, ci să cercetaţi 
duhurile dacă sunt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieşit 
mulţi† proroci mincinoşi.  

2. Duhul lui Dumnezeu să-L 
cunoaşteţi după aceasta: Orice duh 
care mărturiseşte că Isus Hristos a 
venit în trup este de la Dumnezeu;  

3. şi orice duh care nu mărturiseşte pe 
Isus nu este de la Dumnezeu, ci este 
duhul antihristului, de a cărui 
venire aţi auzit. El chiar este în 
lume acum.  

 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Avertizarea celor credincioși - 4:1-6 
4:1 - să nu daţi crezare oricărui duh - Este important să clarificăm și de această dată limbajul 
metaforic. Atunci când Ioan scrie duh, desigur, nu se referă la ființe spirituale supranaturale 
invizibile, pentru că acestea nu ar fi putut verificate/testate de cititorii lui Ioan. Dar pot fi testați 
oamenii pentru a verifica influența spirituală din viața lor. Apostolul tocmai a menționat faptul 
că Duhul lui Dumnezeu locuiește și călăuzește credincioșii; falșii profeți au pretins și ei la rândul 
lor, că au călăuzire spirituală. Prin urmare, Ioan lansează un avertisment în urma căruia 
preaiubiții credincioși (v.1), copilașii (v.4), să nu încerce, să nu se lase influențați și să nu 
accepte nici un fel de călăuzire spirituală în afara învățăturii primite de la apostoli. Din contră, 
să verifice, să pună la probă autenticitatea vieții spirituale a acelor învățători - ci să cercetați 
duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. 
Cercetați - δοκιμάζω - dokimazō - este cuvântul pozitiv pentru verificare. El presupune 
aprobarea și acceptarea, deci nici vorbă de respingere sau refuz, dar numai în urma trecerii 
acelei examinări. Cercetarea presupune așadar o verificare făcută după un anumit standard 
care nu se schimbă niciodată, iar acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul apostolului Ioan a 
fost ca prin această scrisoare să le reamintească Cuvântul și principiile după care trebuie 
verificați pretinșii profeți. 
v.2-3 - Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta - El este adevăratul Învățător al 
creștinilor, Cel care are Cuvântul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a 
venit în trup este de la Dumnezeu. Acest test este similar cu cel din 2:22. Mențiunea Hristos a 
venit în trup este foarte importantă deoarece învățătorii gnostici sau cvasi-gnostici negau 
întruparea și refuzau să creadă că Isus este Dumnezeu venit în trup uman. Învățătura despre 
umanitatea lui Hristos este esențială pentru ca altfel Domnul Isus nu ar fi putut să moară ca 
reprezentat uman real pentru niște oameni păcătoși. Pentru v.3 - antihrist - vezi nota explicativă 
de la 2:18. 
Concluzia lui Ioan cu privire la învățătorii mincinoși este că ei nu sunt inspirați de Duhul, așa 
cum pretind, ci sunt total împotriva lui Hristos având caracter antihristic. 
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4. 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.  

5. Ei sunt din lume; de aceea vorbesc 
ca din lume şi lumea îi ascultă.  

6. 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.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.4-5 - Copiii Domnului nu se pot lăuda niciodată în ei înșiși, ci întotdeauna în Domnul 
(Ier. 9:24; 1 Cor. 1:31), pentru că Domnul Isus a biruit lumea (Ioan 16:33) și și-a eliberat 
poporul (Evrei 2:15). Astfel, bătălia a fost decisă, chiar dacă nu s-a terminat încă. Prin 
credință, creștinii sunt parte la această victorie și se află într-o poziție privilegiată din 
care pot lupta și birui lumea. În mod liniștitor Ioan scrie Cel ce este în voi este mai 
mare decât cel ce este în lume.  
Există două entități care se opun reciproc: Duhul Domnului se împotrivește duhului 
antihristic care e în lume. Dar așa cum spuneam, ne găsim siguranța și mângâierea în 
realitatea că Dumnezeu trăiește împreună cu copiii Lui prin Duhul Lui, și e mai mare 
decât cel rău. Tot El este acela care ne păstrează în adevărul Cuvântului și ne întărește 
pentr a învinge ispitele (vezi 3:9). 
Lume - Cuvântul lume necesită atenția noastră deoarece apare de trei ori în acest verset 
(v.5). De data aceasta are un sens diferit față de utilizarea din paragraful anterior (v.1, 
3), unde avea conotația largă de loc geografic unde trăiesc oameni. Aici, se referă la o 
lume de oameni împotrivitori lui Dumnezeu (vezi 3:1, 13). 
Profeții mincinoși sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume şi lumea îi ascultă. 
Principiile, râvna, scopurile și existența lor derivă din lumea ostilității condusă de 
diavol (Ioan 12:31). Este și mai clar faptul că învățăturile, opiniile și valorile lor sunt 
ateiste și anticreștine. Ioan nu dezvoltă aici conținutul mesajelor lor, ci doar amintește 
activitatea lor prezentă vorbesc. Touși, ceea ce spun falșii profeți este convingător, 
pentru că lumea îi ascultă. Lumea este de acord cu învățăturile lor, implicit se află în 
opoziție cu Dumnezeu. 
v.6 - Ioam se include împreună cu ceilalți apostoli în categoria Duhului adevărului, 
deoarece predică adevărul prin Duhul. Cititorii, care într-adevăr Îl cunoșteau pe 
Dumnezeu, au recunoscut și au acceptat de bunăvoie cuvântul apostolilor drept 
Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tes. 2:13). 
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7. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci 
dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine 
iubeşte este născut din Dumnezeu şi 
cunoaşte pe Dumnezeu.  

8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
dragoste.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit 
Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi 
noi unii pe alţii.  

12. 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.  

13. Cunoaştem că rămânem în El şi că El 
rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din 
Duhul Său.  

14. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a 
trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.  

15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el, 
în Dumnezeu.  

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.  

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Dragostea și cei credincioși - 4:7-21 

v.7-8 - să ne iubim unii pe alţii - Din nou, Ioan revine la tema iubirii, dar de data aceasta este un îndemn direct 
către credincioși, pentru a arăta că sunt diferiți de învățătorii falși. Încă o dată este afirmat principiul că oricine 
iubește este născut din Dumnezeu și Îl cunoaște pe Dumnezeu (vezi 2:4). Argumentul secundar este formulat 
negativ - cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, iar premisa principală este enumerată atât aici cât și în 
versetul 16, unde este urmată de concluzia pozitivă: pentru că Dumnezeu este dragoste. Aceasta merită așezată 
lângă cealaltă afirmație de căpătâi din 1:5, unde Dumnezeu e lumină.  

v.9-10 - Dovada iubirii lui Dumnezeu pentru noi este văzută în mod clar prin faptul că El l-a trimis în lume pe 
singurul Său Fiu ca să moară pe cruce în locul nostru (4:10; 2:2 - vezi explicațiile de acolo). Ca noi să trăim prin 
El - ne arată scopul și planul ispășirii, precum și faptul că viața (care este o nouă viață pentru creștin, de o nouă 
calitate) nu vine prin cunoaștere (cum pretindeau gnosticii), ci numai prin ispășirea lui Hristos. Ioan descrie 
relația noastră cu Dumnezeu în termenii iubirii, dar mai întâi negativ și apoi pozitiv. El afirmă clar, în negativ, 
că noi nu L-am iubit pe Dumnezeu. Ioan nu spune: „Dumnezeu ne iubește pentru că suntem copiii iubitori ai lui 
Dumnezeu”. Din contră, exact opusul este adevărat, pentru că apostolul Pavel ne spune că avem o minte 
păcătoasă care este potrivnică lui Dumnezeu (Rom. 8:7). Apoi, în mod pozitiv, Ioan afirmă că dragostea provine 
doar de la Dumnezeu, și nu de la om (vezi 4:19; 2 Tes. 2:16). Dumnezeu a iubit ceea ce nu era de iubit. 

v.11-16 - Iubirea lui Dumnezeu față de noi ne obligă să ne iubim unii pe alții, pentru că acesta este singurul mod 
în care putem arăta că avem cu adevărat dragoste. A pretinde că Îl iubim pe Dumnezeu este lipsit de sens dacă 
nu ne arătăm dragostea unii față de alții.  

Ne-a dat din Duhul Său - Acest lucru este o repetare la 3:24, cu excepția faptului că aici cuvântul dat (δίδωμι - 
didōmi) este la timpul perfect în original, arătând certitudinea faptului că apostolii, mai degrabă decât învățătorii 
falși, sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și sunt uniți în mărturia lor despre Hristos. Şi noi am văzut şi 
mărturisim - este folosită aceeași formulare ca și la început epistolei (vezi 1: 1–4). Scopul ei a fost să sublinieze 
încă o dată importanța mărturiei fizice unice în lume, pe care au avut-o apostolii. Sigur că prin extensie, prin 
intermediul credinței, toți credincioșii ulteriori depun aceeași mărturie despre aceleași adevăruri.  
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17. Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta, astfel se face că dragostea este 
desăvârşită în noi, pentru ca să avem 
deplină încredere în ziua judecăţii.  

18. În dragoste nu este frică, ci dragostea 
desăvârşită izgoneşte frica, pentru că frica 
are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a 
ajuns desăvârşit în dragoste.  

19. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.  
20. Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe 

Dumnezeu” şi urăşte pe fratele său este un 
mincinos, căci cine nu iubeşte pe fratele 
său pe care-l vede cum poate să iubească pe 
Dumnezeu, pe care nu-L vede?  

21. Şi aceasta este porunca pe care o avem de 
la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi 
pe fratele său.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii - Dumnezeu l-a trimis pe Domnunl Isus ca Mântuitor 
al lumii. Identificarea Fiului ca Mântuitor, apare în scrierile lui Ioan doar aici și în Evanghelia sa la 4:42. 
v.17-19 - În acest moment consider necesară retraducerea v.17 pentru a observa sensul textului original - 
Prin aceasta, dragostea a fost desăvârșită cu (printre) noi, astfel încât să putem avea deplină încredere 
în ziua judecății, pentru că așa cum este El, suntem și noi în această lume. Doar pentru că Dumnezeu a 
fost (vezi contextul anterior) și continuă să fie iubire și doar pentru că El trăiește în noi, dragostea a fost în 
mod desăvârșit cu noi și continuă să fie. Așadar, sensul versetului este cu totul altul. 

Dar chiar dacă nu am avea acces la limbile clasice, când am citi traducerea uzuală astfel se face că 
dragostea este desăvârșită în noi, nu trebuie să înțelegem că am putea deveni pe acest pământ desăvârșiți 
în îndeplinirea poruncii iubirii. Desăvârșit - așa cum am mai explicat adaug și cele spuse de James 
Montgomery Boice, înseamnă întreg, complet sau matur. Cuvântul se referă la acea stare de spirit și de 
activitate în care creștinul trebuie să se regăsească atunci când dragostea lui Dumnezeu din el, a realizat 
ceea ce Dumnezeu intenționează pe deplin să realizeze. 
Așa cum este El, suntem și noi în această lume - pentru că nu suntem ca și Domnul Hristos, în deplină 
ascultare, totuși, toți credincioșii avem aceeași țină și orientare și ne remarcăm așa cum a făcut-o și El prin 
a fi în contrast cu lumea (Ioan 17:16). 
În dragoste nu este frică - Deoarece credința și îndoiala nu pot exista împreună în inima credinciosului, 
tot așa dragostea și frica nu au nimic în comun. Creștinii care, în împlinirea poruncii lui Dumnezeu, își 
demonstrează dragostea față de Dumnezeu și de aproape, nu se tem. Această teamă nu are de-a face cu 
frica de furnici, frica de albine, frica de Baubau, frica de a merge singur în pod și așa mai departe. Cuvântul 
frică - φόβος - phobos - are două semnificații: poate însemna alarmă, panică, teroare, frică; sau poate 
însemna venerație, respect. Înțelesul din urmă, desigur, nu se aplică acestui text. Credinciosul Îl iubește și 
Îl respectă pe Dumnezeu, dar nu se teme de El (Rom. 8:15). Datorită dragostei sale pentru Dumnezeu și a 
părtășiei de care se bucură împreună cu El, creștinul nu se teme de ziua judecății. În schimb, își trăiește 
viața pe pământ „cu o teamă sfântă” (1 Petru 1:17; vezi și Fil. 2:12). 
Ideea principală a v.17-19 este una singură: Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 

v.20-21 - Principiul iubirii se repetă aici încă o dată și se demonstrează că învățătorii falși nu trec acest test. 
Cum pot pretinde că Îl iubesc pe Dumnezeu dacă nu iubesc un frate care este chiar în fața ochilor lor cu o 
nevoie reală? Iubirea din vorbe nu este reală; ea trebuie demonstrată. 
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CAPITOLUL 5 
 
1. Oricine crede că Isus este Hristosul 

este născut din Dumnezeu şi 
oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut 
iubeşte şi pe cel născut din El.  

2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui 
Dumnezeu prin aceea că iubim pe 
Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.  

3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în 
păzirea poruncilor Lui. Şi 
poruncile Lui nu sunt grele,  

 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.Părtășia și siguranța - 5:1-17 
1.Garanția biruinței - 5:1-8 
5:1-3 - Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu - este născut - 
γεγέννηται - verbul gheghennetai în textul grecesc e la perfect indicativ pasiv și ar 
trebui mai degrabă tradus cu a fost născut cu adevărat din Dumnezeu. Iată-ne ajunși 
la un alt test pe care destinatarii lui Ioan l-au putut folosi în privința învățătorilor 
mincinoși. Prin oricine crede că Isus este Hristosul, Ioan nu se referă la un oarecare 
consimțământ intelectual și atât, deoarece și-ar contrazice total mesajul întregii scrieri 
(vezi 2:22; 4:2). Așa că în aceste versete el continuă prin a reitera unele teste de verificare 
a credinței autentice, pe care le-a prezentat anterior.  
Tot aici, va arăta și care este strânsa legătură dintre ele. Întrucât adevăratul credincios 
Îl iubește pe Dumnezeu, Cel ce l-a născut (diateza activă a verbului γεννάω - gennaó 
- a naște din prima frază a v.1), atunci el îi va iubi garantat și pe ceilalți credincioși. 
Iubește și pe cel născut din El - este diateza pasivă a aceluiași verb; în acest context, 
Ioan nu se referă la Hristos, dar o va face în 5:18. Deci în v.1 nu e L-a născut, referindu-
se la Hristos, ci l-a născut, referindu-se la credincios. 
Așadar, probele de evaluare sunt combinate: cunoaştem că iubim pe copiii lui 
Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Din nou 
dragostea de Dumnezeu este definită, și felul în care o face Ioan e prin păzirea 
poruncilor Lui care nu sunt grele. Adjectivul βαρύς - barus - înseamnă greu, apăsător, 
împovărător, care atârnă greu. Probabil că denumirea de baros pe care o avem în limba 
română pentru acel ciocan foarte mare și foarte greu utilizat la lucrările de fierărie, în 
minerit și altele, provine din acest cuvânt grecesc. Poruncile Lui nu sunt greu de 
îndeplinit pentru că suntem cu adevărat născuți din Dumnezeu, realitate spirituală 
care ne oferă garanția biruinței. 
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4. pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea 
ce câştigă biruinţă asupra lumii 
este credinţa noastră.  

5. Cine este cel ce a biruit lumea dacă 
nu cel ce crede că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu?  

6. El, Isus Hristos, este Cel ce a venit 
cu apă şi cu sânge; nu numai cu 
apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul 
este Cel ce mărturiseşte despre 
lucrul acesta, fiindcă Duhul este 
adevărul.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.4-5 - pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea - biruieşte - νικάω - nikaó 
- a cuceri, a triumfa asupra, a domina. Oricare dintre variantele de traducere le-am alege, verbul 
nikaó implică inițial lupta, implică bătălia și indică apoi triumful asupra lumii. El este folosit de 
patru ori în aceste două versete. Pentru că primul verb este la timpul prezent, atunci avem 
sensul următor: adevăratul credincios este întotdeauna biruitor asupra lumii. Victoria este 
normală și naturală, motiv pentru care poruncile Lui nu sunt grele. 
Și ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră - câștigă biruința este un aorist 
gnomic, așa că putem înțelege în felul următor: credința noastră este cheia cuceririi, biruinței 
asupra lumii. Credința din v.4, este definită ca „a crede” în Domnul Isus ca și Fiul lui 
Dumnezeu. Această corelare nu e altceva decât o reiterare a testului credinței menționat în 2:22; 
4:2 și 5:1. Credința despre care vorbește aici Ioan nu e orice idee pe care ar crede-o cineva, ci e 
tocmai credința mântuitoare. Ea ne face să fim adevărați copii ai lui Dumnezeu și ne asigură de 
biruință asupra lumii. 
v.6 - În aceste versete Ioan ne oferă o descriere a Domnului Isus Hristos ca fiind Cel ce a venit 
cu apă şi cu sânge. Trebuie să dăm dovadă de modestie și să recunoaștem, că acum, nimeni nu 
știe cu exactitate ce a avut Ioan în minte când a folosit aceste două simboluri. De-a lungul 
istoriei, încă din perioada patristică și până în prezent, s-a presupus că cele două elemente care 
se potrivesc cel mai bine cu realitatea faptică ar fi: (1) apa - o referire la botezul Său ori la 
începerea lucrării Sale, moment în care vocea Tatălui a declarat „Acesta este Fiul meu 
preaiubit”, confirmând că Isus este Mesia; (2) sângele - este simbolul consacrat pentru moartea 
Domnului. În acel moment au avut loc și miracole supranaturale, lucruri pe care centurionul 
roman, un om cu autoritate, probabil sobru din fire, le-a confirmat și a afirmat că Isus a fost mai 
mult decât un simplu om (Mat. 27:54). De asemenea, prin actul învierii, Dumnezeu Tatăl L-a 
confirmat pe Domnul Isus ca și Fiu al Său (Rom. 1:4). 
Interpretarea oferită mai sus pare să se potrivească cel mai bine ca argument fundamental 
împotriva credinței gnostice a lui Cerintus. El a învățat că Hristosul a venit asupra lui Isus la 
botez, dar L-a părăsit înainte de crucificare. Ioan respinge așadar o astfel de erezie. Gnosticii 
spuneau că doar omul Isus a murt, timp în care, Hristosul nu a experimentat moartea. În 
opoziție cu această erezie, care era destul de răspândită în momentul când Ioan a scris epistola, 
apostolul ne învață veridicitatea istorică a lui Isus Hristos. El, Fiul lui Dumnezeu a venit, adică 
și-a început slujirea pământească când a fost botezat - cu apă - și Și-a încheiat această slujire 
când și-a vărsat sângele și a murit - cu sânge. Toate celelalte erezii și interpretări date de-a 
lungul istoriei nu le voi dezbate aici, având în vedere natura acestui comentariu biblic. 
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7. (Căci trei sunt care mărturisesc în 
cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul 
Sfânt, şi aceşti trei una sunt.)  

8. Şi trei sunt care mărturisesc pe 
pământ: Duhul, apa şi sângele, şi 
aceşti trei sunt una în mărturisirea 
lor.  

9. Dacă primim mărturisirea 
oamenilor, mărturisirea lui 
Dumnezeu este mai mare; şi 
mărturisirea lui Dumnezeu este 
mărturisirea pe care a făcut-o El 
despre Fiul Său.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.7-8 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una 
sunt) - Pentru corectitudinea față de textul original, este foarte important de menţionat că 
această variantă textuală se află în paranteză. Lucrul acesta înseamnă că varianta aceasta a 
versetului nu este întâlnită în nici un manuscris grecesc anterior sec. al XVI-lea. Versiunea v.7 
cu depun mărturie în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și apoi v.8 depun mărturie pe pământ: 
Duhul, [...] apare numai în unele manuscrise târzii ale traducerii Vulgata. Realitatea aceasta ne 
face să credem că aceste adăugiri au fost numai niște notițe de referință, câteva adnotări 
explicative marginale ale manuscrisului, iar la un moment dat, un copist le-a integrat în textul 
sacru al Scripturii. Fie din greșeală, lucru inadmisibil meseriei de scrib, fie le-a considerat 
clarificatoare, ajutotoare, dar la fel de inadmisibil. În fine, în urma acestor clarificări, avem v.7-
8 în felul următor: v.7 Căci trei sunt care mărturisesc: 8.Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei 
sunt una în mărturisirea lor. În concluzia v.6-8, înțelegem că Ioan oferă inițial doi martori 
importanți ai dumnezeirii lui Hristos, iar în final îl adaugă pe cel de-al treilea, Duhul lui 
Dumnezeu. Astfel ajungem la trei martori ce dovedesc autenticitatea Domnului Isus Hristos ca 
Dumnezeu deplin. De ce doi sau trei martori? Tocmai pentru a onora o învățătură vechi 
testamentală care afirmă că veridicitatea unui fapt se stabilește în baza a doi sau trei martori 
(Deut. 19:15; Ioan 8:17). 
2.Garanția vieții veșnice - 5:9-13 
v.9 - Dacă acceptăm mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; 
şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său - Iată că 
mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Este superioară pentru că El este Dumnezeu. Dacă 
numerele sunt importante atunci în pasajul din Ioan 8:17-18 evanghelistul a subliniat 
importanța cifrelor, loc unde mărturia lui Hristos este luată în considerare cu cea a Tatălui 
pentru a le îndeplini pe cele două minime necesare. De data aceasta, în v.9 mărturia lui 
Dumnezeu valorează cât trei într-una singură. Scopul principal al versetului este doar să anunțe 
că există o mulțime de dovezi care să confirme faptul că omul Isus este Mesia, Trimisul, Cel 
Uns, Hristosul cel promis. 
Mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său - În traducerea din limba română, probabil 
că din motive stilistice, pentru a se evita o repetiție supărătoare, avem pe care a făcut-o. În limba 
greacă este mărturisirea pe care a mărturisit-o... . Verbul μαρτυρέω - martureó - a aduce o 
mărturie, a prezenta evidențe, a demonstra, a oferi un raport întocmai, a confirma, a mărturisi 
- este la timpul perfect, iar acest timp grecesc este folosit pentru a sublinia certitudinea unui 
fapt, în cazul nostru, mărtura lui Dumnezeu este autentică. 
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10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu 
are mărturisirea aceasta în el; cine 
nu crede pe Dumnezeu Îl face 
mincinos, fiindcă nu crede 
mărturisirea pe care a făcut-o 
Dumnezeu despre Fiul Său.  

11. Şi mărturisirea este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi 
această viaţă este în Fiul Său.  

12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-
are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 
viaţa.  

13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi 
că voi, care credeţi în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică.  

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v.10 - Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el - cu ajutorul 
credinței o persoană trăiește în Hristos și Hristos trăiește în credincios. În plus, 
credinciosul are în el și Duhul Domnului, care vine atât în text dar și în viața reală ca 
și garanția și mai puternică a celui de-al treilea martor. 
Cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care 
a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său - Apostolul iubirii din nou face aici același joc de 
cuvinte - nu crede mărturisirea (μαρτυρία - marturίa) pe care a mărturisit-o 
(μαρτυρέω - martureó). Din nou, ultima „mărturisire” - martureó, este la timpul 
perfect subliniind certitudinea absolută a adevărului martorului, care în cazul de față 
e Însuși Dumnezeu. În același timp, întregul verset este de fapt o aluzie la predicarea 
apostolică, a cărei conținut este acum specificat pe scurt. 
v.11-12 - Mesajul transmis prin predicare de către apostoli era esențial Bisericii. Același 
mesaj, aceeași predicare reprezintă astăzi adevărul cardinal al creștinismul iar acesta e 
următorul: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care 
are pe Fiul, adică în sensul de a crede în El (2:22; 4: 2; 5: 1), are viață; cine nu Îl are pe 
Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Vezi explicațiile de la 1:1–4 despre depunerea 
mărturiei sau predicarea apostolilor. 
v.13 - Versetul 13 joacă rol de concluzie, Ioan dorind să își facă scopul scrierii foarte 
clar -  V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică. Observați asemănarea cu pasajul din Ioan 20:31. Acolo 
scopul a fost  „[...] ca să credeți [...]”, iar aici în 1 Ioan, e același doar că reformulat în 
„[...] ca să știți [...]”. Scrisoarea este scrisă în așa fel încât destinatarii credincioși să poată 
avea suficiente „cunoștințe” sau garanții despre viața veșnică. Foarte interesant cum în 
aceste ultime câteva versete ale capitolului 5, Ioan se referă la „cunoaștere” de nouă ori 
prin intermediul a patru sinonime. Lucrul acesta ne trasmite foarte clar că au existat 
credincioși influențați și dezorientați, ajungând să fie cuprinși de un cvasi-gnosticism. 
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14. Îndrăzneala pe care o avem la El este 

că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne 
ascultă.  

15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am 
cere, ştim că suntem stăpâni pe 
lucrurile pe care I le-am cerut.  

16. Dacă vede cineva pe fratele său 
săvârşind un păcat care nu duce la 
moarte, să se roage şi Dumnezeu îi va 
da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un 
păcat care duce la moarte. Este un 
păcat care duce la moarte; nu-i zic să 
se roage pentru păcatul acela.  

17. Orice nelegiuire este păcat, dar este un 
păcat care nu duce la moarte.  

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Garanția rugăciunii ascultate - 5:14-17 
v.14 - 15 - Îndrăzneala pe care o avem la El - Cuvântul îndrăzneală este grecescul παρρησία - parrésia. 
Inițial, acest cuvânt a însemnat a vorbi cu îndrăzneală, curaj în vorbire sau adresare. Mai târziu a ajuns să 
denote doar îndrăzneala, curajul, fără a mai face referire la vorbire. În întreaga epistolă denotă îndrăzneala 
plină de bucurie în relația cu Dumnezeu, posibilitatea deschiderii totale în relația de comunicare cu El. 
Aici intervine libertatea de exprimare înaintea tronului harului, venind cu orice rugăciune - dacă cerem 
ceva după voia Lui, ne ascultă. În 2:28 poate fi văzut ca opusul rușinii. 
v.16 - Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte - Aici este important să 
ținem cont de context înainte de a ne concentra asupra semnificației păcatului care nu duce la moarte. O 
primă clarificare vine din domeniul textual. Expresia în limba greacă este un păcat nu până la moarte - 
ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον - hamartian me pros thanaton; respectiv în partea a doua a versetului, un 
păcat până la moarte - ἁμαρτία πρὸς θάνατον - hamartia pros thanaton.  
Apoi, în 3:14 Ioan a subliniat foarte clar realitatea credincioșilor; ei au trecut din moarte la viață. Este foarte 
posibil ca apostolul să continue aceeași idee. Așadar, îngrijorarea lui ar putea viza acei credincioși care ar 
fi putut fi deja influențați de ereziile descrise mai sus și care trăiau în păcat. Conform credințelor eretice, 
trăirea în păcat nu era o problemă și nu interfera cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Lucru în totalitate 
fals. Apostolul încurajează biserica să se roage pentru aceste cazuri cu frați sau surori abătuți de învățături 
străine. Dumnezeu va răspunde rugăciunilor și la un moment dat în viață, îi va reabilita pe cei care L-au 
respins pe Hristos. 
În al treilea rând, acest verset s-ar putea să se fi adresat acelora care erau în biserică și se considerau frați 
în Hristos, dar în realitate ei nu erau. Așa cum scrie în 2:19 ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau 
dintre ai noştri. Categoria aceasta de persoane a fost atât de influențată de învățătorii mincinoși că, 
vorbind la figurat, au și trecut deja înapoi de la viață la moarte. În acest sens, păcatul până la moarte, ar fi 
respingerea adevărului lui Dumnezeu până la punctul în care cineva ajunge să moară în necredință. 
Alții sugerează că păcatul până la moarte nu este un act particular al păcatului, ci orice păcat care provoacă 
moartea prematură a cuiva (cazul Acan, Anania și Safira, Core, Datan și Abiram, etc). Prin urmare, o 
persoană vie nu trebuie să se teamă niciodată că a comis deja păcatul până la moarte, din moment ce este 
încă în viață. Numai respingerea totală și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu însoțită de răzvrătirea față 
de legile lui Dumnezeu pot face ca cineva să păcătuiască până la moarte. 
De altă parte, alți comentatori preferă să explice acest păcat cu păcatul de neiertat menționat în Mat. 12:31, 
32; Marcu 3:28-30 și Luca 12: 8-10. Totuși e de preferat să rămânem în limitele epistolei și să înțelegem că 
Ioan se referă strict la acel refuz încăpățânat de a accepta mesajul Evangheliei (vezi explicația 1:10; Ioan 
8:24), care și este păcatul apostaziei. Prezența și răspândirea acestui păcat prin învățătura anticriștilor e 
anunțat ca fiind specific acelor vremi cât și celor viitoare, intitulate vremea sfârșitului. 
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18. Ştim că oricine este născut din 
Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel 
născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel 
rău nu se atinge de el.  

19. Ştim că suntem din Dumnezeu şi că 
toată lumea zace în cel rău.  

20. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi 
ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel 
ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel 
ce este adevărat, adică în Isus Hristos, 
Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat 
şi viaţa veşnică.  

21. Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.  

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI.Concluzia - 5:18-21 

v.18 - Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte - Ca și o clarificare pentru traducerea 
Dumitru Cornilescu, versetul s-ar traduce „Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăieşte în 
păcat”. Ioan nu propovăduia imposibilitatea păcătuirii, ci negarea trăirii de bună voie în păcat. Această 
expresie a fost afirmată în mai multe moduri diferite de-a lungul cărții. Nu păcătuiește, așa cum spuneam, 
se traduce prin nu continuă să trăiască în păcat - ἁμαρτάνω - hamartanó. Verbul este folosit la timpul 
prezent tocmai pentru a caracteriza o viață ce se complace în păcat, spre deosebire de un act izolat al 
păcatului. 
Ci pe cel născut din Dumnezeu, Acesta îl apără iar cel rău nu se atinge de el - aceasta este continuarea 
v.18. Apostolul Ioan se folosește și de această dată de un procedeu stilistic; un joc de cuvinte bazat pe 
cuvântul „născut”, referindu-se la Hristos. Ce înseamnă cuvintele cel născut din Dumnezeu îl păzeşte? 
Și cine este cel păzit? Voi începe cu ultima întrebare. Prin traducerea în limba română pronumele devine 
subînțeles, dar în greacă frazeologia e îl păzeşte pe el. Prin urmare, pronumele face referire la credinciosul 
pe care Dumnezeu îl protejează. Atunci, dacă Dumnezeu îl păstrează pe credincios în siguranță, expresia 
cel care s-a născut din Dumnezeu, trebuie să se refere la Isus Hristos. 
Din moment ce atât Isus cât și credinciosul sunt numiți „născuți din Dumnezeu”, Ioan îi diferențiază 
folosind timpul trecut „Cel născut”,adică „Cel ce a fost născut”, pentru Isus, și expresia este născut din 
Dumnezeu, pentru credincios. Mai mult, Ioan îl plasează pe Isus „Cel născut din Dumnezeu” împotriva 
„celui rău”. Isus este Acela care îi păstrează pe credincioși în siguranță și îi cere lui Dumnezeu să-i 
protejeze de cel rău (Ioan 17:12, 15). 

v.19-21 - Tema siguranței, a garanției sigure și a cunoașterii adevărate își continuă intensitatea până la 
sfârșitul epistolei, pe măsură ce Ioan repetă lucrurile acestea la timpul perfect: Știm (sigur) că suntem din 
Dumnezeu, [...], Ştim (sigur) că Fiul lui Dumnezeu a venit, [...], și ne-a dat pricepere (sigur) să cunoaştem 
pe Cel ce este adevărat. Scopul tuturor acestor asigurări și certitudini este să cunoaștem pe Cel ce este 
adevărat. Doar că timpul prezent din această expresie, în limba greacă, nu înseamnă doar să venim să Îl 
cunoaștem, ci să ne putem bucura de cunoașterea Lui, să ne bucurăm continuu de Cel adevărat. 
În locul unei binecuvântări de final, apostolul aduce în încheiere îndemnul feririi de idoli. La prima lectură 
a acestui simplu dar final verset, am putea spune că avertismentul vine fără nici o explicație. Mai ales că 
în epistolă Ioan nu discută despre idolatrie. Dar dintr-o perspectivă istorică admitem că avertizarea lui se 
potrivește foarte bine în contextul creștinismului din secolul I. Credincioșii primari s-au confruntat cu 
lumea păgână și cu închinarea la idoli, după cum reiese din Faptele Apostolilor 15:29; 19:23–41 și din 
epistolele lui Pavel 1 Cor. 8: 4, 7; 2 Cor. 6:16. 

De asemenea, nu putem exclude posibilitatea ca prin idoli, Ioan să se refere la concepțiile false despre 
Dumnezeu. Avertismentul sau de a cerceta duhurile, adică învățăturile profeților mincinoși, se 
armonizează cu avertismentul său final. Copilaşilor, păziţi-vă de idoli! spune Ioan. El îi îndeamnă pe 
credincioși să se ferească de la orice formă de închinare care îi îndepărtează de Domnul Isus Hristos, 
pentru că „El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică”. 
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2 IOAN 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 
 

A. PREZENTARE GENERALĂ A EPISTOLELOR 2 și 3 IOAN 
 

Aceste două scrisori, au această particularitate de a fi cele mai scurte cărți 
din Biblie. Fiecare dintre aceste epistole conține mai puțin de trei sute de cuvinte 
grecești și, fără îndoială, au fost scrise pe un singur manuscris de papirus. 
Deopotrivă, aceste două scrisori scurte oferă o perspectivă asupra ospitalității 
creștinilor față de frații lor credincioși aflați în călătorie. John Stott afirma că 
hanurile din primul secol erau notoriu infestate de purici și locul ideal pentru 
un călător necunoscut ca să fie prădat. Astfel, unde ar putea sta un creștin în 
timpul călătoriei sale? Răspunsul celor două scrieri a fost: în casa unui alt 
creștin. De exemplu, Pavel a fost primit de Lidia în Filipi, Iason în Tesalonic, 
Gaiu în Corint, Filip evanghelistul în Cezareea și cipriotul Mnason la Ierusalim 
(Fapte 16:15; 17:7; Rom 16:23; Fapte 21:8) 
 

B. AUTORICITATEA 
 

Autorul celor două epistole este acceptat ca fiind apostolul Ioan. Exact 
aceasta a fost și convingerea istorică a Părinților Bisericii. Eusebiu a enumerat 
aceste două cărți scurte printre antilegomeni (Eccl. Hist. III. 25). Irineu citează 
de două ori din a doua epistolă a lui Ioan pentru a se argumenta și a contra 
anumite erezii. Clement din Alexandria vorbește despre „epistola mai lungă” a 
lui Ioan, ceea ce ar indica probabil că era conștient de unele epistole mai scurte 
pe care Ioan le-a scris. 
 

C. DATA ȘI LOCUL SCRIERII 
 

La fel ca și prima sa epistolă a lui Ioan, aceste scrieri nu oferă nici un indiciu 
cu privire la data scrierii lor. Totuși, strânsa lor legătură cu 1 Ioan ar sugera 
probabil că au fost scrise la scurt timp după aceasta. Se presupune că în ultimele 
decenii ale secolului I. Presupunerea comună este că au fost scrise din Efes.  Ioan 
a fost slujitor în biserica din Efes și se pare că acolo a muncit până a murit, cu 
excepția scurtului interludiu de pe insula Patmos. 
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D. SCOPUL SCRIERII 

 
Din 2 Ioan putem deduce că scopul general a fost să îi avertizeze pe 

credincioși cu privire la un anumit tip de ospitalitate. Ei trebuiau să știe să facă 
diferența între învățătorii biblici ambulanți, falși, și adevărații predicatori ce 
vesteau și trăiau Evanghelia Domnului Isus. Cei care nu îndeplineau testul 
doctrinei sănătoase trebuiau refuzați în grabă fără nici o mustrare de conștiință. 
3 Ioan pare să fi fost scris ca o scrisoare de laudă la adresa lui Gaius, în care 
apostolul îl recomandă pe Dimitrie destinatarului și îl reprobează pe Diotref 
datorită caracterului. 
 

E. ÎNVĂȚĂTURA EPISTOLEI 2 IOAN ÎN LUMINA ÎNTREGII 
SCRIPTURI 

 
Crezul că Isus este Hristosul venit în trup (v.7), care îi deosebește pe 

credincioșii care umblă în adevăr de mulții amăgitori ieșiți „pe piață”, afirmă 
întruparea „Fiului Tatălui” (v.3) ca piatră de căpătâi indispensabilă a 
adevărului revelat și, implicit, a planului răscumpărător a lui Dumnezeu pentru 
istorie. Natura scurtă a celei de-a doua epistole a lui Ioan, spre deosebire de 1 
Ioan (1:7; 2:2; 3:16; 4:10), nu dezvoltă scopul ispășitor pentru care Domnul Isus 
Și-a asumat natura umană. Totuși, învățătura apostolică ce a mărturisit 
vehement venirea „în trup” a Domnului Hristos implică automat scopul pentru 
care El a îmbrățișat fragilitatea umanității noastre. 
 

F. DOMNUL ISUS ÎN EPISTOLA 2 IOAN 
 

Pe parcursul epistolei vom regăsi că apostolul Ioan afirmă atât divinitatea 
Domnului Isus cât și deplinătatea Sa umană. Versetul 3 este deosebit de 
important în acest sens - Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui 
Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi 
în dragoste! Dumnezeu Domnul Isus este alături de Dumnezeu Tatăl și conferă 
împreună binecuvântările harului, îndurării și păcii. Autoritatea unică a lui 
Hristos de a-L revela pe Dumnezeu Tatăl este implicată în afirmația că cei care 
abandonează „învățătura lui Hristos” nu au acces la Dumnezeu; totuși, 
rămânerea în această învățătură aduce comuniunea mântuitoare „atât cu Tatăl, 
cât și cu Fiul” (v. 9). A rămâne în această învățătură implică menținerea realității 
întrupării și umanității Fiului: oricine nu reușește să mărturisească că Isus este 
Hristosul care a venit în trup este un înșelător și un antihrist (v. 7). 
 

G. IMPORTANȚA APLICĂRII EPISTOLEI 2 IOAN 
 

Natura epistolară scurtă a acestei scrisori nu s-a bucurat de aceeași influență 
asupra istoriei bisericii ca multe dintre celelalte cărți ale Noului Testament. Dar 
dincolo de aspectul statistic, trebuie să nu uităm că este același Cuvânt al lui 
Dumnezeu insuflat. De aceea, mărturia epistolei cu privire la centralitatea 
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întrupării Domnului a reamintit generațiilor de creștini că hristologia biblică 
este indispensabilă unei relații mântuitoare cu Isus Hristos. 
 

H. SCHIȚA CĂRȚII 
 

I. Introducerea - v.1-3 
a. Adresarea - v.1-2 
b. Salutul - v.3 

II. Instruirea - v.4-11 
a. O cerere și o poruncă - v.4-6 
b. Compliment - v.4 
c. Cerere - v.5-6 
d. Un avertisment - v.7-11 
e. Descrierea și sfătuirea - v.7-8 
f. Instruirea - v.9 
g. Interzicerea - v.10 

III. Încheierea - v.12-13 
 

I. STRUCTURA COMENTARIULUI 
 

I. Adevărul și dragostea trebuie proclamate - v.1-3 
II. Adevărul și dragostea trebuie practicate - v.4-6 

III. Adevărul și dragostea vor fi pervertite - v.7-13 
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CAPITOLUL 1 
 
 
1. Prezbiterul către aleasa Doamnă şi 

către copiii ei, pe care-i iubesc în 
adevăr – şi nu numai eu, ci toţi cei 
ce cunosc adevărul –,  

2. pentru adevărul acesta care rămâne 
în noi şi care va fi cu noi în veac:  

3. Harul, îndurarea şi pacea să fie cu 
voi din partea lui Dumnezeu Tatăl 
şi din partea Domnului Isus 
Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi 
în dragoste! 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Adevărul și dragostea trebuie proclamate - v.1-3 
v.1-3 - Avem un singur indiciu referitor la identitatea autorului epistolei, și acesta este atunci 
când Ioan se numește πρεσβύτερος - presbuteros - prezbiterul sau bătrânul. Găsim că pe 
întreg parcursul Noului Testament acest cuvânt e sinonim cu păstor și episcop. Pentru că este 
folosit cu articol hotărât prezbiterul sau bătrânul, înseamnă că Ioan avea o poziție de conducere 
superioară și era respectat în comunitatea creștină.  
către aleasa Doamnă şi către copiii ei - Cuvântul pentru doamnă - κυρίᾳ - kuria - este exact 
același cuvânt folosit în Noul Testament pentru Domn, cu excepția faptului că aici și în v.5 este 
la genul feminin cât și faptul că nu se referă literal la o doamnă anume ci metaforic la o biserică. 
Folosind același limbaj figurativ, ca mireasă a lui Hristos, a fost potrivit ca în anii aceia să se 
refere codificat la biserică drept ca la o doamnă. Deosebit de important este și adjectivul aleasă. 
În primul rând acesta definește biserica, e aleasa Mirelui și automat implică metafora bisericii 
ca mireasa lui Hristos. Dacă doamna nu este o persoană, atunci nici copiii ei nu sunt copii, ci 
portretizează membrii bisericii, adică oamenii care alcătuiesc biserica. E bine de notat aici o 
diferență majoră, și anume, în Noul Testament, niciodată bisericile nu sunt clădiri ci oameni. 
Pe care-i iubesc în adevăr şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul - referințele la 
iubire,  adevăr și cunoaștere ne arată similaritatea cu prima epistolă a lui Ioan. În limba română 
a fost tradus cu timpul prezent toți cei ce cunosc, dar ἐγνωκότες - egnōkotes - în textul grecesc 
e la timpul perfect și se traduce cu au cunoscut. Detaliul acesta ne arată certitudinea de 100% a 
cunoașterii; aici nu se referă că toți care vreodată au cunoscut în vreun fel câte ceva despre 
adevăr, ci mai degrabă îi scoate în evidență pe adevărații credincioși - toți cei care au cunoscut 
cu adevărat adevărul. 
v.2-3 - Motivul pentru care credincioșii adevărați se iubesc unii pe alții este din cauza adevărului 
care locuiește în ei, și care este Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Harul, mila și pacea fac parte 
din formula standard de salut creștin (cf. I Tim 1:2; II Tim 1:2). Datorită adevărului care rămâne 
în noi şi care va fi cu noi în veac - În Evanghelia după Ioan, Isus Se descrie pe Sine ca fiind 
„adevărul” (Ioan 14:6). Mai mult decât atât, El și promite să rămână și să fie cu cei care Îl 
urmează (15:5; 14:18, 23). De asemenea, El promite că Duhul adevărului va fi în credincioși și 
„cu voi pentru totdeauna” (14:16, 17). În 1 Ioan 1:2, „viața veșnică” este un nume pentru Hristos, 
care a fost cu Tatăl și S-a arătat printre noi; tot așa, se pare că adevărul aici reprezintă prezența 
constantă a Fiului lui Dumnezeu cu credincioșii prin Duhul Său. 
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4. M-am bucurat foarte mult când am 
aflat pe unii din copiii tăi umblând 
în adevăr, după porunca pe care am 
primit-o de la Tatăl.  

5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi 
cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci 
cea pe care am avut-o de la început: 
să ne iubim unii pe alţii!  

6. Şi dragostea stă în vieţuirea după 
poruncile Lui. Aceasta este porunca 
în care trebuie să umblaţi, după 
cum aţi auzit de la început.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Adevărul și dragostea trebuie practicate - v.4-6 

v.4 - M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând în 
adevăr - În v.4 am găsit - εὕρηκα - heurēka este același lucru cu a spune am învățat și 
în alte cazuri poate chiar să însemne pur și simplu am auzit. Acesta este un mod de a 
începe scrisoarea pe un ton pozitiv; ceea ce urmează de aici încolo este adevăratul 
mesaj conciliant. După parcurgerea întregii epistole devine evident faptul că și 
congregația din 1 Ioan s-a confruntat cu exact aceleași probleme. Și această adunare a 
credincioșilor a fost vizitată și tulburată așa ziși învățători biblici fără scrupule și 
imorali care pretindeau autoritate și spiritualitate asupra credincioșilor. Pericolul 
iminent consta în riscul de a-i duce în rătăcire pe unii dintre ei. 
Umblând în adevăr - Umblarea în adevăr este atât aici cât și în altă parte în Noul 
Testament tot una cu „a trăi în neprihănire”, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl. 
Aceasta a fost predicarea apostolilor, o predicare bazată strict pe porunca primită de 
la Tatăl. Învățătura aceasta a fost recunoscută de toate bisericile din perioada primară 
drept Cuvântul lui Dumnezeu. Orice învățătură se verifica, așa cum se vorbește și în 
acest verset, dacă venea de la Tatăl. 
v.5-6 - Ceea ce scrie Ioan în aceste versete, nu este o poruncă nouă în sensul de a fi 
diferită de mesajul apostolic. Acesta era un punct foarte important de subliniat pentru 
credincioșii respectivi, deoarece mesajul învățătorilor falși pretindea întotdeauna ceva 
nou și diferit, mai degrabă decât să facă parte din mesajul original. Iubirea și umblarea 
conform poruncilor lui Dumnezeu sunt același mesaj care a fost dat poporului lui 
Dumnezeu tot timpul. 
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7. Căci în lume s-au răspândit mulţi 

amăgitori, care nu mărturisesc că 
Isus Hristos vine în trup. Iată† 
amăgitorul, iată antihristul!  

8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul 
muncii voastre, ci să primiţi o 
răsplată deplină.  

 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Adevărul și dragostea vor fi pervertite - v.7-13 
v.7 - Motivul pentru care au fost consemnate de către Ioan îndemnurile la iubire și la trăirea în 
neprihănire a fost că în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos a 
venit în trup.  
Înșelătorii, amăgitorii - πλάνος - planos - erau impostorii din perioada apostolică ce au încercat să 
îi ducă în rătăcire pe cei care erau cu adevărat credincioși. Aceștia sunt aceiași învățători ambulanți 
falși pe care i-am văzut în prima scrisoare a lui Ioan. Apostolul anunță că înșelatorii s-au răspândit 
în lume. Conform lecturii originale a textului, ἐξέρχομαι - exerchomai - se poate traduce și cu a 
merge afară, respectiv, a răspândi dar și cu a ieși la suprafață, a ieși la iveală. Explicația acestor 
sensuri o putem înțelege și mai bine prin comparație cu 1 Ioan 2:19. Inițial acești șarlatani spirituali 
s-au identificat cu biserica și viața creștină, dar în final, s-a întâmplat acest exerchomai - a ieșit la 
iveală natura lor spirituală, scopurile lor din comunitatea de credincioși și viața lor, atunci când au 
părăsit biserica. O altă descriere a lui Ioan pentru această categorie de impostori spirituali este aceea 
că ei nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup.  
Acești înșelători au fost docetiști, cei care au negat realitatea naturii umane a lui Hristos (vezi 
explicația 1 Ioan 4:2). Formularea lui Ioan respinge, de asemenea, punctele de vedere adopționiste 
care afirmau că Isus a fost uman iar Duhul divin a fost „Hristosul” care se presupune că l-a 
împuternicit pe Isus temporar. Argumentarea lor se fundamentează pe cuvintele Domnului rostite 
pe cruce „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Mat. 27:46; Marc. 15:34), 
insistând că aici Duhul divin, adică Hristosul, a plecat la ceruri, și pe cruce în acel moment a rămas 
doar omul Isus, care evident, supus atâtor suferințe a murit. Concluzia pe care ei au urmărit-o era ca 
Isus Hristos nu a fost, nu este Dumnezeu, a doua Persoană din Sfânta Treime, ci a fost doar un alt 
slujitor de care Dumnezeu S-a folosit, da, unul mai special, dar tot un om. 
Revenind la text, o altă traducere spune: cine nu va recunoaște venirea lui Isus Hristos în trup. A 
venit sunt în textul original un participiu suplimentar în discursul indirect; dincolo de detaliile 
acestea gramaticale, cuvintele a venit este posibil să poarte o amprentă apocaliptică din Vechiul 
Testament. Prin această venire, este posibil ca Ioan să facă aluzie la respingerea lui Mesia, a „Celui 
care vine”. În orice caz, învățătorii falși, pentru că nu au fost atunci, nu sunt astăzi și nu vor fi nici în 
viitor de acord cu acest adevăr de bază, au fost, sunt și vor fi antihriști (cf. I Ioan 2:18, 22; 4:2; 5:1). 
v.8 - Păziți-vă bine sau vegheați asupra voastră - este o formă deosebit de serioasă pentru a atrage 
atenția. Împreună cu avertismentul referitor la falșii conducători spirituali sunt introduse două 
alternative posibile: să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Unele 
manuscrise conțin noastre, în ideea în care apostolii sunt cei care au predicat și au împlinit Marea 
trimitere și au făcut posibilă mântuirea credincioșilor; Apostolii nu vor pierde nimic ei înșiși, dar 
credincioșii vor pierde toate binecuvântările creștinismului dacă ascultă de învățătorii falși. A doua 
alternativă este vegherea, păzirea bine în credință însoțită în final de răsplata deplină. 
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9. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în 
învăţătura lui Hristos n-are pe 
Dumnezeu. Cine rămâne în 
învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe 
Fiul.  

10. Dacă vine cineva la voi şi nu vă 
aduce învăţătura aceasta, să nu-l 
primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: 
„Bun venit!”  

11. Căci cine-i zice: „Bun venit!” se 
face părtaş faptelor lui rele.  

 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v.9 - Acum standardul după care învățătorii falși trebuie să fie verificați se numește 
învățătura lui Hristos. Acesta este un alt termen tehnic pentru a desemna mesajul sau 
predicarea apostolilor, și Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe 
Fiul. A fi „progresist” și „a o lua înainte” în teologie nu este întotdeauna bine, exact ca 
și în cele scrise de Ioan. Există aici și o ironie, pentru că o căutare neliniștită ce trece 
dincolo de adevărul întrupării va duce întotdeauna la pierderea credinței pe care 
apostolii s-au străduit să le-o insufle altora și, astfel, la pierderea răsplătirii depline, 
care aparține numai credincioșilor în Hristos (v. 8). 
v.10-11 - Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta - Aici ne sunt 
dezvăluite cel puțin două caracteristici interesante ale bisericii primare: ospitalitatea 
bisericilor dar și predicarea itinerantă. Acești predicatori-învățători spirituali care 
călăreau, de-a lungul traseului lor depindeau în mare parte de poporul lui Dumnezeu 
din fiecare oraș pentru hrană și întreținere. Ei nu puteau supraviețui fără ajutorul și 
sprijinul credincioșilor din biserici (Luca 10:4-9; Fapte. 16:15). La această practică bună 
Ioan adaugă câteva note explicative: oricare dintre aceștia care nu vor aduce mesajul 
distinctiv creștin al apostolilor, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“. 
O astfel de ospitalitate implica atât aprobarea slujirii cât și aprobarea mesajului unui 
predicator, așa că gazdele trebuiau să folosească discernământul teologic pentru a-și 
oferi casa ca „platformă” pentru instruirea vizitatorilor. Probabil că interzicerea de aici 
are legătură și cu faptul că prin continuarea părtășiei eclesiastice cu astfel de învățători 
biblici falși poate infecta spiritual o persoană. De exemplu, afirmația lui Pavel „puțin 
aluat dospește toată plămădeala ” (1 Corinteni 5:6), ne indică înspre un context în care 
o persoană imorală trebuia să fie disciplinată de către biserică. În cazul în care nu se 
pocăia, era excomunicată, ca nu cumva imoralitatea ei să se răspândească și la alții (vezi 
1 Corinteni 5:1–13). 
În consecință, Ioan ne spune că o astfel de părtășie intimă cu un șarlatan spiritual are 
ca rezultat participarea la lucrările lui rele. Ca și un contrast, în 3 Ioan 8 îl avem ca 
exemplu pozitiv pe Gaius și pe ceilalți care i-au primit și i-au ajutat pe predicatorii 
adevărului lui Hristos, fiind numiți conlucrători. 
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12. Aş vrea să vă spun multe lucruri, 
dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie 
şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin 
la voi şi să vă vorbesc gură către 
gură, pentru ca bucuria noastră să 
fie deplină.  

13. Copiii surorii tale alese îţi trimit 
sănătate. Amin.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.12-13 - Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci 
sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură - A doua epistolă a lui Ioan nu este 
altceva decât întâia sa epistolă rescrisă aici în miniatură. Niciodată o scrisoare nu poate 
substitui adevărata părtășie personală. Din această cauză apostolul își exprimă dorința 
de a nu continua cu scrisul ci preferă revederea. Idiomul din secolul I gură către gură 
nu e altceva decât dorința de a vorbi față în față cu scopul de a-i întări spiritual în 
umblarea cu Domnul Hristos. Salutul final copiii surorii tale alese îți trimit sănătate, 
este desigur al altei congregații, poate una mai mare în care Ioan a slujit și poate chiar 
locuit în mijlocul lor. Toate acestea cu un singur scop: pentru ca bucuria noastră să fie 
deplină. Numai când ai gustat ce înseamnă bucuria deplină în părtășie cu frații de 
credință, abia atunci începi să înțelegi importanța bisericii. Până atunci, din păcate, ai 
parte numai de participări la „întâlniri cu tematică religioasă”. 
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3 IOAN 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 
 

Pentru informații legate de prezentarea generală a epistolei, autoricitate, 
data și locul scrierii și scopul redactării vezi secțiunea introductivă de la 2 Ioan. 
 

A. ÎNVĂȚĂTURA EPISTOLEI 3 IOAN ÎN LUMINA ÎNTREGII 
SCRIPTURI 

 
Această scurtă scrisoare ilustrează frumos o temă care străbate istoria 

răscumpărării: credincioșii care au primit vestea plină de har a lui Dumnezeu 
prin Evanghelie, participă cu bucurie la răspândirea acestui mesaj, primindu-i 
și sprijinindu-i pe mesagerii ei. Destinatarul scrisorii, Gaius, făcea parte din 
părtășia binecuvântată a celor care au devenit conlucrători ai adevărului lui lui 
Dumnezeu (v. 8) prin primirea acasă, hrănirea și sprijinirea financiară a 
slujitorilor Cuvântului lui Dumnezeu. 

Parte la o astfel de lucrare spirituală o găsim și pe văduva din Sarepta 
Sidonului, care l-a hrănit pe profetul Ilie, asumându-și prin credință tot riscul 
de a muri de foame ea cât și fiul ei (1 Împ. 17:8-16). Implicați într-o slujire 
similară o regăsim pe femeia din Sunem care și-a convins soțul să mai adauge 
o cameră locuinței lor tocmai pentru a-l găzdui pe profetul Elisei (2 Împ. 4:8-
10). 

Obadia și-a riscat viața dovedindu-se astfel vrednic de numele ce-l purta - 
slujitorul lui Dumnezeu - ascunzând o sută de profeți ai Domnului într-o 
peșteră și aducându-le pâine și apă (1 Împ. 18:12-13). Când Domnul Isus i-a 
trimis pe cei cei șaptezeci de ucenici iar mai apoi pe cei doisprezece, le-a promis 
că pe măsură ce vor călători pentru a răspândi Evanghelia Împărăției lui 
Dumnezeu, vor întâlni oameni ai păcii care le vor purta de grijă (Luca 9:3-5; 
10:4-9). Prin simpla primire a acestor purtători de cuvânt ai Domnului Isus, 
gazdele Îl primeau de fapt pe Însuși Mântuitorul, astfel încât vor avea parte de 
răsplata propovăduitorilor (Matei 10:40-42). 

În Filipi, prima reacție a Lidiei după ce a venit la credință a fost să-și 
deschidă insistent casa pentru a primi echipa misionară a lui Pavel și Sila (Fapte 
16:15). În momentul în care apostolul Pavel finaliza epistola către Romani, el le-
a consemnat că se aștepta să fie ajutat în călătoria sa către Spania prin sprijinul 
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financiar al fraților, mai ales că prezența sa printre ei a adus o înviorare 
spirituală (Rom. 15:24). Verbul descris e același ca și în 3 Ioan 1:7. 

Epistola către Evrei își urgentează ascultătorii să nu cumva să neglijeze 
primirea de oaspeți, amintindu-le că atunci când Avraam a primit oaspeți 
necunoscuți, el a găzduit fără să știe pe îngeri (Evrei 13:2; aluzie la Gen. 18:1-
15). O asemenea implicare creștină nu numai că dă pe față dragostea pentru 
tovarășii de credință, dar cu siguranță va fi răsplătită de Domnul Însuși. În ziua 
marii judecăți, Însuși Domnul Hristos îi va lăuda și îi va răsplăti pe aceia care 
L-au hrănit, L-au primit, L-au îmbrăcat și l-au îngrijit pe cel mai mic dintre frații 
Lui (Matei 25:34-40). 
 

B. DOMNUL ISUS ÎN EPISTOLA 3 IOAN 
 

În întregul conținut al epistolei nu există nici o mențiune explicită a 
Domnului Isus ca și Mântuitor pe deplin divin și deopotrivă uman. Acest lucru 
nu ar trebui ne-apărat să ne surprindă având în vedere că este o epistolă concisă 
și accentul ei specific este ospitalitatea față de misionarii itineranți ai 
Evangheliei. Cu toate acestea, 3 Ioan pare să conțină două aluzii referitoare la 
Domnul Hristos, mențiuni pe care primii creștini le-ar fi recunoscut cu ușurință. 

Mai întâi, Ioan spune că acești misionari şi-au început aceste călătorii 
misionare de dragul Numelui Lui fără să primească nimic de la neamuri (v.7). 
Acest „Nume”, aproape sigur îi aparține Domnului Isus. Atunci când citim în 
cartea Faptelor Apostolilor găsim că apostolii s-au bucurat că au suferit de 
dragul „Numelui” (Fapte 5:41; cf. 9:16), după ce au declarat anterior că acesta 
este singurul „nume” sub cer în care să găsește mântuirea (Fapte 4:10-12; Ioan 
3:18; 1 Ioan 5:13). Mai mult, creștinii sunt botezați în „numele” Domnului Isus 
(Fapte 2:38) și cheamă prezența și ajutorul „numele Lui” (Fapte 9:14). „Numele” 
Domnului Isus este un nume onorabil pe care îl poartă creștinii până în ziua de 
astăzi (Iacov 2:7). Frații pe care Ioan îi laudă nu acceptă sprijin de la necreștini 
(„neamuri”), deoarece poartă numele lui Isus și transmit fără a avea vreo 
dorință de câștig mârșav, vestea bună a darului harului lui Dumnezeu în El (1 
Cor. 9:18; 2 Cor. 11:7–11). 

A doua mențiune o găsim atunci când Ioan apreciază caracterul lui Dimitrie. 
Unii comentatori au presupus că Dimitrie ar fi fost purtătorul acestei scrisori. 
Dincolo de aspectele poștale, Dimitrie era un frate de-al lor în credință care avea 
nevoie de găzduire și de hrană, ca unul despre a cărui mărturie găsim scris în 
v.12 - Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. „Adevărul” din 
acest verset este o personificare a Domnului Isus. În Ioan 14:6 El s-a identificat 
drept „calea, adevărul și viața”, fiind Adevărul în persoană. 
 

C. IMPORTANȚA APLICĂRII EPISTOLEI 3 IOAN 
 

Datorită naturii epistolare succinte a celor două epistole, 2 și 3 Ioan, creștinii 
de-a lungul istoriei s-au raportat la ele destul de rar și nu le-au acordat aceeași 
atenție precum Evangheliei după Ioan sau Epistolei lui Pavel către Romani. Cu 
toate acestea, îndemnul lui Ioan este la fel de valabil ca și alte învățături din 
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Scriptură. Rolul Bisericii este să îi sprijinească pe cei care lucrează pentru 
adevărul Evangheliei. Această rămâne o chemare importantă adresată Bisericii 
de a asigura nevoile celor care se ostenesc în lucrarea creștină ca predicatori, 
păstori, învățători sau orice altă formă de propovăduire a Cuvântului lui 
Dumnezeu. 
 

D. SCHIȚA CĂRȚII 
 

I. Introducerea - v.1-2 
a. Adresarea - v.1 
b. Urarea - v.2 

II. Implicarea și aprecierea lui Gaius - v.3-8 
a. Motivele de bucurie - v.3-4 
b. Mărturia bună - v.5-8 

i. Credincioșie și dragoste - v.5-6 
ii. Credința ospitalieră - v.7-8 

III. Invalidarea lui Diotref - v.9-10 
a. Scrisoarea refuzată - v.9 
b. Avertismentul repetat - v.10 

IV. Îndemnul și recomandarea lui Ioan - v.11-12 
V. Încheierea - v.13-14 

 
E. STRUCTURA COMENTARIULUI 

 
I. Introducerea - v.1 

II. Rugăciunea pentru cel preaiubit - v.2-4 
III. Exemple de credincioși autentici - v.5-8 
IV. Diotref și comunitatea creștină - v.9-10 
V. Dimitrie și comunitatea creștină - v.11-12 

VI. Încheiere - v.13-14 
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CAPITOLUL 1 
 

 
 

1. Prezbiterul către preaiubitul Gaius, 
pe care-l iubesc în adevăr.  

2. Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să-ţi meargă bine şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa 
cum sporeşte sufletul tău.  

 
 
 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.Introducerea - v.1 
v.1 - Vom regăsi în primul verset că identitatea autorului epistolei ne este dată în același mod 
ca și în 2 Ioan 1:1 (vezi explicațiile de acolo). Scrisoarea este adresată către preaiubitul Gaius, 
pe care-l iubesc în adevăr. Deci avem de-a face cu o schimbare în destinatar, aici e un frate, un 
slujitor responsabil de o congregație spre deosebire de o întreagă biserică, așa cum e în 2 Ioan. 
Deoarece Gaius era un nume comun în secolul I, nu se poate spune cu certitudine dacă acest 
Gaius se identifică cu Gaius din Derbe (viziunea tradițională, cf. Fapte 20:4), Gaius din 
Macedonia (Fapte 19:29) sau Gaius din Corint (I Corinteni 1:14; Rom 16:23). Cuvântul preaiubit 
este binecunoscutul adjectiv grecesc ἀγαπητός - agapētos - iubit, care în mod natural prin 
traducere poate să poarte și această semnificație specială a unei iubiri superioare. El provine 
din verbul ἀγαπάω - agapaó și se poate traduce prin a iubi, a dori de bine, a tânji după ceva, a 
găsi plăcere în ceva/cineva. Exact același cuvânt îl găsim de multe ori în Faptele Apostolilor ca 
făcând referire la părtășia creștinilor dar și în predicarea apostolică. De asemenea, aceleași 
cuvinte au fost folosite și în discursul adresat congregației din a doua epistolă a lui Ioan. 
II.Rugăciunea pentru cel preaiubit - v.2-4 
v.2-4 -  Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine 
sufletului tău - Dacă în traducerea Dumitru Cornilescu avem preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale să-ţi meargă bine, nu este absolut nici o greșeală. Ambele sensuri sunt cuprinse în 
verbul εὔχομαι - euchomai. Acesta este cuvântul de bază din care se formează în Noul 
Testament termenul rugăciune - proseuchomai - prose - a aduce înainte; euchomai - a dori, a 
ruga, a exprima o dorință. 
Aceasta este rugăciunea lui Ioan pentru prietenul său Gaius. Expresia ca toate lucrurile tale să-
ţi meargă bine - în textul grecesc este un singur εὐοδόω - euodoó. În traducere scurtă înseamnă 
prosper, să-ți meargă bine. În traducere literală înseamnă să ai o călătorie fericită; să ai o 
călătorie care să îți facă bine; să faci o călătorie care să-ți fie profitabilă. Euodoó este alcătuit din 
2 cuvinte, eú - bine, bun și hodós - călătorie, drum. Prin exprimarea aceastei dorințe fierbinți, 
putem observa că Ioan se folosește de o metaforă. Când se referă la viața prietenului său Gaius 
o compară cu un drum, cu o călătorie. Ba mai mult, el se roagă pentru călătoria vieții având în 
vedere ambele valențe, atât fizice cât și spirituale - mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii 
sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău. 
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3. A fost o mare bucurie pentru mine 
când au venit fraţii şi au mărturisit 
că eşti credincios adevărului şi că 
umbli în adevăr.  

4. Eu n-am bucurie mai mare decât să 
aud despre copiii mei că umblă în 
adevăr.  

 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M-am bucurat mult sau a fost o mare bucurie pentru mine - Apostolul Ioan este întărit 
emoțional-spiritual când aude de starea în care se găsea Gaius, iar motivul este unul 
bine întemeiat. El știe că prietenul lui, părtaș la slujirea Domnului Hristos, se descurcă 
bine din punct de vedere spiritual datorită mărturiei când au venit fraţii şi au 
mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr. Deși la noi în limba 
română indiferent de traducere, v.3 îl citim la timpul trecut, au venit, au mărturisit, 
deoarece prin traducere acesta e timpul cel mai potrivit, totuși în greacă avem timpul 
prezent progresiv. Acesta indică faptul că acei frați nu au fost martori ai faptelor lui 
Gaius, așa „din când în când”, și ocazional au venit acum la Ioan și au mărturisit despre 
modul în prietenul preaiubit i-a ajutat, o dată, în călătoria lor. Ci viața lui Gaius e total 
conformată trăirii adevărului Scripturii - au mărturisit că eşti credincios adevărului şi 
că umbli în adevăr.  
A umbla în adevăr - περιπατέω - peripateó - înseamnă a umbla din punct de vedere 
etic-moral, a trăi în propria viață adevărul, a umbla cu adevărul în tine. Cuvântul 
presupune o intensificare a umblării noastre, nu doar pași contorizați de un dispozitiv 
modern care să ne arate seara kilometrii totali, ci umblare creștină, un stil de a ne 
conduce și a ne trăi zilele vieților noastre. Încă o dată, conștientizăm că adevărul nu 
înseamnă un consimțământ mental de genul 7+3=10 - și e adevărat; sau H20 - apa 
conține 2 molecule de hidrogen și una de oxigen - și e adevărat. Numai că adevărul 
Scripturii înseamnă să trăim conform mesajului apostolilor nu doar să încuviințăm 
mental anumite învățături.  
Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr - 
Folosirea cuvântului copil incluzându-l pe Gaius, poate fi un indiciu că a fost un 
convertit al lui Ioan. Nu avem astăzi posibilitatea de a verifica autenticitatea 
informației următoare, dar tradiția spune că Ioan l-a numit mai târziu pe Gaius drept 
primul episcop al Pergamului. 
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5. Preaiubitule, tu lucrezi cu 
credincioşie în tot ce faci pentru 
fraţi şi pentru străini totodată.  

6. Ei au mărturisit despre dragostea 
ta înaintea Bisericii. Vei face bine 
să îngrijeşti de călătoria lor într-un 
chip vrednic de Dumnezeu,  

 
 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.Exemple de credincioși autentici - v.5-8 
v.5 -  Preaiubitule, tu faci cu credincioşie - Aici avem un indiciu referitor la felul slujirii 
pe care o făcea Gaius - cu credincioșie. Ceea ce lucrezi pentru fraţi, şi chiar pentru 
străini - acestea nu trebuie înțelese ca și cum ar fi două grupări diferite ori separate, 
pentru că unii frați erau necunoscuți bisericii locale și erau străinii. Biblia traducerea 
Nitzulescu (SBB 1921) traduce versetul în felul următor: Iubitule, cu credincioșie 
săvârșești orice faci pentru frați și anume străini. De asemenea, Biblia Regele Carol II 
traduce: Iubitule, cu credință faci oricâte faci pentru frați și anume pentru frații streini. 
Așa reiese și din textul grecesc. ξένος - xenos - se traduce cu străin, necunoscut sau 
oaspete, musafir. Implicit acești frați străini primesc ospitalitate (în greacă philoxenia - 
iubire de străini, iubire de oaspeți). Este important ca slujitorii să arate această calitate 
împreună cu celelalte (1 Tim 3:2). 
v.6 -  Ei au depus mărturie înaintea bisericii cu privire la dragostea ta - Dovada 
creștinismului autentic a fost în cazul lui Gaius, este în cazul nostru și va fi în cazul 
tuturor urmașilor Domnului, iubirea. Faptul că este amintită aici biserica, ne face să 
înțelegem că era o congregație suficient de mare. Un alt indiciu despre viața bisericii 
primare este extras din termenul tehnic ce desemna sprijinul misionarilor „vei face bine 
să îngrijești de călătoria lor”. Grecescul προπέμπω - propempó se traduce cu a trimite 
mai departe, însă presupunea echiparea cu cele necesare pentru o călătorie sau chiar 
escortarea, acompanierea unei călătorii. Conștientizând aceste sensuri, biserica a oferit 
tot suportul financiar posibil pentru lucrarea misionară. Expresia într-un chip/mod 
vrednic de Dumnezeu este un idiom, adică un termen general, consacrat, prin care i 
se transmitea lui Gaius că sprijinul material al comunității sale reprezintă o 
responsabilitate de a îngriji misionarii creștini, deoarece aceștia s-au pus cu totul în 
slujba slujirii lui Dumnezeu și a semenilor. 
Reponsabilitatea de a-i primi și de a-i încuraja pe cei care vestesc adevărata Evanghelie, 
din loc în loc, cât și bucuria care vine din această slujire sunt așezate aici în contrast cu 
atenționarea de a-i evita pe cei care predică o Evanghelie falsă (1 Ioan 4:1-3; 2 Ioan 1:10-
11). Nu toți suntem misionari, nu toți suntem predicatori, nu toți suntem chemați de 
Domnul să fim învățători biblici sau evangheliști, dar atât cei care proclamă Vestea 
Bună cât și cei care îi încurajează și îi susțin financiar lucrează împreună în slujirea 
adevărului și a Domnului nostru Isus Hristos. 
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7. căci au plecat pentru dragostea 
Numelui Lui, fără să primească 
ceva de la neamuri.  

8. Este datoria noastră dar să primim 
bine pe astfel de oameni, ca să 
lucrăm împreună cu adevărul.  

9. Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, 
căruia îi place să aibă întâietatea 
între ei, nu vrea să ştie de noi.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.7 - Căci au plecat - și-au început călătoria - pentru dragostea Numelui Lui - Această plecare 
presupune munca misionară. Plecarea aceasta se află din nou în opoziție cu ieșirea învățătorilor falși 
(1 Ioan 2:19; 4:1; 2 Ioan 1:10); și unii și alții ies din comunitatea locală, însă din alte motive și cu alte 
scopuri. Misionarii comunităților creștine au plecat de dragul Numelui Domnului - literal e de 
dragul Numelui - și spre deosebire de reprezentanții altor culte care s-au despărțit de creștini, nu au 
primit nimic de la neamuri. ἐθνικός - ethnikos - este folosit cu precădere în Scriptură în contrast cu 
evreii, adică ne-evrei. Doar că în acest context se referă la necreștini. Încă o dată, Ioan transmite 
adunărilor de atunci, cât și celor din contemporaneitate, că poporul lui Dumnezeu are privilegiul 
însoțit de responsabilitatea de a-i sprijini pe lucrătorii lui Dumnezeu. 
v.8 - Noi deci suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim conlucrători cu adevărul - 
Apostolul îl apreciază pe Gaius și încurajează ca în continuare misionarii să fie sprijiniți de creștini. 
Lucrul acesta însemna să li se dea hrană, provizii pentru călătoriile viitoare, dar și bani în vederea 
achitării mijloacelor de transport. Făcând aceste lucruri, creștinii de-acasă deveneau conlucrători la 
răspândirea adevărului Evangheliei Domnului Isus. Cuvântul pentru conlucrători este συνεργός - 
sunergos. Acesta a ajuns să fie termenul tehnic folosit în Noul Testament pentru misionari sau 
slujitori. A fost folosit exclusiv de către apostolul Pavel în scrierile sale, dar și de apostolul Ioan în 
acest caz. Împreună lucrători cu adevărul, s-ar putea să ne întrebăm care adevăr? În acest caz avem 
de-a face cu o personificare, și adevărul este Dumnezeu. Deci Gaius era conlucrător cu Dumnezeu. 
IV.Diotref și comunitatea creștină - v.9-10 
v.9 - Am scris ceva bisericii - Exact ce le-a scris Ioan în scrisoarea menționată aici nu avem de unde 
să știm. Fie manuscrisul a fost distrus de Diotref, fie s-a pierdut într-un alt mod. Această implicare 
pastorală ne indică ceva din poziția pe care Ioan a avut-o ca și prezbiter care, evident, avea un fel de 
supraveghere asupra bisericilor și a slujitorilor locali. Probabil că Gaius și Diotref erau predicatori în 
aceeași congregație, dar la fel de posibil este să fi avut biserici învecinate în aceeași comunitate. 
Dar Diotrefus, căruia îi place să fie primul între ei - Din nou avem și aici un contrast, între Diotref 
și Gaius, cel dintâi fiind mult diferit în caracter, îi plăcea să aibă întâietatea. Dacă e să aplicăm testele 
date de apostol în prima și în a doua sa epistolă, îl vom găsi pe Gaius ca un adevărat credincios: el 
umblă în adevăr, adică traiește drept; îl slujește pe Dumnezeu cu credincioșie și se supune 
poruncilor; și demonstrează că dragostea lui Dumnezeu trăiește în el din felul în care îi iubește și îi 
slujește pe alții. 
Diotref, în schimb, se dovedește a fi fost un fals credincios, în final un impostor. El se iubea pe sine 
mai mult decât pe oricine altcineva. Expresia îi place să fie primul între ei  în limba greacă e 
φιλοπρωτεύω - philoprōteuō. Acest cuvânt este format din φίλος - philos - a iubi și πρῶτος - 
prótos - primul, înainte, șef, principal. Așadar sensul literal este a iubi primul loc. El nu primește 
cuvântul apostolilor ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, ci continuă să-l respingă personal. De exemplu 
în 1 Tes 2:13, apare o expresie înrudită - Noi, de asemenea, Îi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat 
pentru că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu 
ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, aşa cum şi este de fapt, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează 
în voi, cei ce credeţi. Faptele și influența lui Diotref sunt rele și el arată mai degrabă ură decât 
dragoste față de misionari, precum și față de membrii care doresc să-i ajute. 
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10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce 
aminte de faptele pe care le face, căci 
ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se 
mulţumeşte cu atât, dar nici el nu 
primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe 
cei ce voiesc să-i primească şi-i dă 
afară din Biserică.  

11. Preaiubitule, nu urma răul, ci 
binele. Cine face binele este din 
Dumnezeu; cine face răul n-a văzut 
pe Dumnezeu.  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.10 - De aceea, dacă vin, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin 
vorbe rele - Diotref nu numai că refuză să recunoască autoritatea apostolului Ioan, ci este în 
opoziție activă cu el. Ne discreditează sau clevetește în traducerea Dumitru Cornilescu. 
φλυαρέω - phluareó - literal înseamnă a vorbi nonsensuri; a vorbi fără rost; în text este folosit 
la timpul prezent pentru a desemna modul în care Diotref tratează întotdeauna Cuvântul lui 
Dumnezeu venit prin intermediul apostolilor. El își bate joc de acesta, asemenea altor învățători 
mincinoși pe care Petru îi numește batjocoritori (2 Pet. 3:3). 
Şi nu se mulţumeşte doar cu acestea dar nu-i primeşte nici pe fraţi - Dacă argumentele de mai 
sus au fost insuficiente pentru a arăta adevărată identitate a lui Diotref, mai urmează câteva. 
Nu a fost suficient faptul că refuza să îi găzduiască pe misionarii trimiși de apostoli, să îi 
primească în biserică și să îngrijească de nevoile lor fizice, că ajunge până în punctul în care pe 
cei ce vor să facă lucrul acesta îi împiedică şi-i dă afară din biserică. Faptul că îi împiedica și 
îi dădea afară din biserică, acțiunile acestea sunt consemnate în limba greacă la prezent conativ. 
Prezentul conativ, pentru a putea fi înțeles mai ușor, este un prezent progresiv. Când un verb 
este folosit la timpul acesta sugerează efortul depus și implica acțiunea în curs în vederea 
realizării. Altfel spus, toată energia pe care o depunea Diotref l-a transformat într-un prigonitor, 
și un despot care se credea stăpân pe biserica locală, până acolo încât excomunica după bunul 
lui plac și după propriile idei. 
V.Dimitrie și comunitatea creștină - v.11-12 
v.11 - Preaiubitule - este la singular vocativ și se adresează în mod direct, încă o dată, lui Gaius, 
ca unui prezbiter mai tânăr. Nu urma răul, ci binele - μιμέομαι - mimeomai - înseamnă a imita. 
El nu trebuia să imite un model de slujitor compromis, ci unul evlavios. Așa că în continuare 
Ioan îi aplică lui Diotref unul dintre silogismele întâlnite și în prima s-a epistolă: Cel ce face 
binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L-a văzut pe Dumnezeu. Însă cele adresate lui 
Diotref sunt puse din nou în contrast cu un alt slujitor din acea comunitate, Dimitrie, un 
credincios real. 
Nu L-a văzut pe Dumnezeu - este la timpul perfect și subliniază certitudinea negativă a acțiunii 
de aici - nu L-a văzut niciodată cu adevărat pe Dumnezeu. Prin urmare, concluzia este că Diotref 
nici măcar nu este un credincios. Atunci, cum ar putea el să fie un conducător-slujitor, 
reprezentant al credincioșilor? 
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12. Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc 
bine despre Dimitrie; şi noi 
mărturisim despre el: şi ştii că 
mărturisirea noastră este 
adevărată.  

13. Aş avea să-ţi spun multe lucruri, 
dar nu voiesc să ţi le scriu cu 
cerneală şi condei.  

14. Nădăjduiesc să te văd în curând şi 
atunci vom vorbi gură către gură. 
Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi 
trimit sănătate. Spune sănătate 
prietenilor, fiecăruia pe nume. 
Amin.  

 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.12 - Toţi depun o mărturie bună despre Dimitrie, chiar şi adevărul - Înțelegem din 
contextul celor spuse că apostolul Ioan a prezentat, argumentat și anunțat descalificarea și 
excomunicarea din rândul bisericii a lui Diotref.  În locul acestuia îl recomandă pe Dimitrie. 
Nu doar pentru că așa spune el, ci pentru că viața sa îl califică și mărturia comunității - toți 
depun o mărturie bună. Inclusiv adevărul, o personificare a lui Dumnezeu, așa cum am 
observat mai sus. Din nou este folosit timpul perfect, însă de data aceasta pentru a ne arăta 
certitudinea mărturiei referitoare la Dimitrie. 
VI.Încheiere - v.13-14 
v.13-14 - Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi condei - Și aici, 
ca și în concluzia celei de-a doua epistole a lui Ioan, este exprimată aceeași idee. Atât că aici 
avem timpul imperfect deziderat, care aduce o ușoară variație în vocabular și asigură o 
mică schimbare stilistică. Ci sper să te văd curând şi atunci vom vorbi gură către gură - de 
asemenea este prezentă aceeași dorință de a vorbi față în față, sau așa cum regăsim în 
limbajul literal gură către gură. 
Pace ţie! Prietenii de aici te salută. Salută-i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume - A 
doua parte din v.14 în unele traduceri apare ca fiind v.15. Prieteni - φίλος - philos - are o 
gamă mai răspândită de sensuri, începând de la preaiubit, drag și până la prieten. Așadar, 
prieteni este folosit aici în locul „copiilor surorii tale alese” așa cum este în 2 Ioan 1:13. Un 
alt fel de a spune dragi frați sau sfinți. Apostolul iubirii recurge în încheiere la limbajul 
Mântuitorului, când i-a numit pe ucenicii săi prieteni (Ioan 15:13-14). Cu ce altceva am 
putea rămâne la finalul unei epistole decât cu cuvintele Domnului nostru? Pe fiecare pe 
nume - poate implica două aspecte. În primul rând Ioan îi avea în minte și îi cunoștea pe 
toți membrii bisericilor. Un lucru extraordinar pentru un slujitor spiritual să le transmită 
salutări fiecărei familii în parte. Un astfel de salut era o încurajare, un impuls, uite, Ioan nu 
a uitat și de mine. Al doilea aspect sugerat de unii comentatori biblici este că bisericile erau 
mici și dorea să promoveze astfel părtășia, iubirea strânsă, personală și sinceră - Prin 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii 
(Ioan 13:35). 
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Natura hazlie a copiilor și predispoziția lor înspre activități ludice s-au 
demonstrat a fi ingredientele principale în ascultarea cu drag a poveștilor.  Pe 

măsură ce ele sunt împărtășite cu cei mici, dorința lor de nestâmpărat ca să 
audă încă una și încă una este manifestată în repetate rânduri. Folosindu-mă 
de limbajul accesibil copiilor, prin volumul de față am dorit să transpun sub 

formă de povești, amintirile de preț din perioada studenției. Veridicitatea 
acestor fapte și aspectul lor moralizator oferă autenticitate scurtelor reflecții. 

Seria de povestioare constituie doar o mică parte din cele mai comice 
momente trăite împreună cu bunul și veșnicul Andrei Pop (In memoriam – 

1988-2016). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adevărul filosofic îi satisface pe unii și îi lasă goi pe alții, pierzîndu-și astfel 
puterea tămăduitoare la nivel universal. Cred că adevăr este acela care nu 

poate fi acceptat de toți însă la care toți tind, unii încercînd să-l dărîme, alții 
încercînd să-l zidească. Filosofia oferă așa-zise adevăruri cu care toți sînt, cel 
puțin conceptual și referitor la o aplicabilitate probabilă, de acord, pe cînd 

teologia cunoaște, esențialmente un singur adevăr universal, imediat și 
neschimbat: Dumnezeu. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-a lungul anilor am observat că cititul Scripturii începe cu râvnă și durează 

cam până la primele două cărți – Geneza și Exod. După care încep să apară 
dificultăți în înțelegerea celorlalte pasaje din Pentateuh, intervine cititul la 

normă și în final abandonarea. Poate că de ani de zile citim aceleași capitole, 
întâmpinăm aceleași sentimente și tot nu le înțelegem locul și scopul în viața 

credinciosului nou testamental. Astfel a apărut dorința de a oferi un ghid 
modest, atât bisericii locale cât și altor credincioși, pentru a-i zidi la timpul 

devoțional. Problemele tehnice de prezentare și de teologie nu sunt tratate aici 
în detaliu, ci doar au fost presărate câteva fărâme, deoarece este un spațiu 
limitat. Scopul principal al acestei cărți este să ofere un comentariu biblic 

devoțional pentru fiecare capitol din cele cinci cărți ale lui Moise. În măsura în 
care este parcurs câte un capitol din Pentateuh, am încercat să ofer și 

posibilitatea de a putea fi aprofundat la timpul de părtășie. Vă invit așadar la 
această călătorie spirituală importantă. La capătul ei, dacă sunteți pământul 

care trebuie, veți găsi adevărata Stea a Nordului care să vă călăuzească, 
lumina care să vă umple sufletul de bucurie și cărarea spre mult dorita fericire 

eternă. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipsa timpului pare să fi devenit o problemă ontologică în vremurile noastre 
și este tragic să vedem că și credincioșii creștini au fost afectați de această 

iluzie. De fapt, timpul curge cu aceeași viteză de la facerea lumii, adevărata 
problemă fiind lista priorităților seculare mai degrabă decît răgazul pe care 

spunem că nu îl mai găsim ca să citim. Felul în care Dumnezeu a lăsat 
Evanghelia Sa și învățăturile Sfinte este forma scrisă, dar omul modern găsește 
mai atractivă orice altă manifestare audiovizuală. Ne propunem să readucem 

la viață cartea, iar prin intermediul acestui volum de meditații să trezim în 
fiecare credincios creștin setea după frumusețea și înțelepciunea lui 

Dumnezeu, pe care nu accidental a lăsat-o scrisă. Concepute astfel încît oricine 
să le înțeleagă, aceste meditații nu-și propun să înlocuiască citirea Scripturii și 
nici să reducă relația credinciosului creștin cu Dumnezeu la o lectură de cîteva 
minute. De fapt, scopul principal al acestei lucrări este de a încuraja la un timp 
cu Dumnezeu în meditație, adică într-o apropiere mai deosebită decît aceea pe 

care o descoperim în citirea Scripturii sau în rugăciune. Prin meditație 
strîngem cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră și ne 

identificăm în sufletul nostru cu ele, exercițiu necesar oricărui credincios 
creștin.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creștinul se confruntă cu împrejurări, situații și stări. Există momente cînd el 
trebuie să ia o decizie, să răspundă, să tacă sau să vorbească. Ce spune Biblia 

despre toate aceste lucruri? Prin această carte „Ce spune Biblia despre 
împrejurările vieții?” ne dorim să facilităm accesul oricărui om la Biblie și la 

multitudinea de învățături pe care aceasta le conține. Am indexat peste 400 de 
momente și împrejurări în care s-ar putea afla creștinul, alături de referința 
Biblică relevantă. Auzim adesea spunîndu-se că Biblia este depășită și că nu 
mai este relevantă generației în care trăim deoarece lumea s-a schimbat. Da, 

lumea s-a schimbat, dar, numai în forma ei, fondul este mereu același. Credem 
că Biblia a fost, este și va fi întotdeauna relevantă și actuală. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corpus Reformatorum este o lucrare care mărturisește crezurile creștine 
antice (crezul Apostolic, crezul de la Calcedon, crezul Niceo-
constantinopolitan, crezul Atanasian) și îmbrățișează convingerile 
baptiștilor particulari așa cum sînt ele definite de Mărturisirea de 
credință baptistă de la Londra din anul 1689. Luptăm pentru apărarea 
doctrinei creștine, pentru apărarea valorilor istorice ale baptiștilor 
particulari (particular baptists) și doctrinelor harului așa cum au fost 
definite de reformă. 
 
„Fără plată ați primit, fără plată să dați!” (Matei 10:8) este și rămîne unul 
dintre principiile lucrării Corpus Reformatorum, de aceea, donațiile nu 
sînt obligatorii și lucrările publicate sînt puse la dispoziție în mod gratuit. 
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