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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Eliberarea veșnică a credincioșilor de sub condamnare după cum este ilustrat în Romani 8:1-2, precum și 

despre posibilele adăugiri subtile și nejustificate la acest pasaj 
 Subiectul mărturisirii păcatelor în Biblie. 
 
Adăugiri la darul libertății de condamnare 

 Cui se adresează Pavel în pasajul de mai sus? El se adresează celor care sunt în Cristos, însemnând biserica 
invizibilă (adevărata biserică), și nu neapărat cea vizibilă. 

 Ce înseamnă ca cineva să fie în Cristos? Înseamnă să fie născut(ă) din nou, sau să fie o credincioasă în 
Cristos, sau să fie o nouă creație, sau să fie salvat(ă), sau să fie justificat(ă), sau a avea viață eternă, sau a 
avea Duhul Sfânt. Toate aceste fraze sunt echivalente și înseamnă unul și același lucru. 

 În general vorbind, când sunt oamenii condamnați de o curte de justiție? Ei sunt condamnați atunci când 
calcă legea. A fi condamnat înaintea lui Dumnezeu înseamnă a fi un păcătos. 

 Ce înseamnă să nu fii condamnat înaintea lui Dumnezeu? Înseamnă justificare. Dumnezeu declară peste 
credincioși statutul legal de justificați. Acest lucru înseamnă că ei nu mai pot fi învinuiți de nimic niciodată, 
este ca și cum ei nu au păcătuit și nu vor mai păcătui niciodată. Justificarea înseamnă mai mult decât 
iertarea de păcate. În relațiile interumane de zi cu zi, iertarea înseamnă că greșeala făcută rămâne încă 
neplătită, dar partea căreia i s-a greșit decide să treacă cu vederea sau să uite acea greșeală. Fraza ”iertare 
de păcate” în relație cu Dumnezeu, poate fi folosită doar în sensul în care creștinii nu au plătit ei înșiși 
direct pentru păcatele lor datorită îndurării Lui. Cristos a plătit pentru ei și în locul lor, iar ei au plătit prin 
El. În orice caz, păcatele lor nu au fost trecute cu vederea sau uitate de Dumnezeu. Justificare înseamnă că 
creștinii au plătit pe deplin pentru păcatele lor în Cristos, ei au fost renăscuți într-o noua creație justificată 
care nu a păcătuit niciodată. Păcatele credincioșilor (trecute, prezente, și viitoare) au fost șterse, nu doar 
iertate.  

 Mulți creștini citesc pasajul de mai sus și în mod inconștient adaugă la el în mintea lor următoarele fraze: 
o ”Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei sunt în Cristos Isus [atâta timp cât nu mai fac 

păcate]” 
 Pavel se adresează în acest verset credincioșilor născuți din nou care încă mai au păcate în viețile 

lor. Dacă nu mai aveau deloc păcate, atunci ei nu ar mai fi avut nici un motiv să se simtă 
condamnați, iar acest verset (încurajare) ar deveni irelevant. 

 Însă, apostolul Pavel îi are în vedere aici tocmai pe acei oameni care sunt regenerați, sunt făcuți 
neprihăniți, dar care încă au păcate în viețile lor. Exact acele păcate îi fac pe credincioși să se simtă 
condamnați deși ei nu mai sunt așa.  

o ”Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus [până la următorul 

1 Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu 
firea, ci potrivit cu Duhul).  
2 Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 

Romani 8:1-2 (NTLR) 
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păcat]” 

 Toate greșelile și păcatele credincioșilor au fost iertate. Toate înseamnă cele trecute, prezente, și 
viitoare. 

 Observați expresia ”pentru totdeauna” (în engleză este ”pentru toate timpurile”) în versetele 12 și 
14. Dacă păcatele viitoare ale credincioșilor au nevoie de mărturisire pentru a fi șterse, aceasta ar 
însemna adăugarea lucrării lor de mărturisire la jertfa lui Isus și prin aceasta ar face același lucru pe 
care poporul Israel îl făcea în Vechiul Testament prin jertfele de animale din nou și din nou (vedeți 
versetul 11). 

 Mulți creștini atunci când păcătuiesc, simt că Dumnezeu este supărat pe ei dacă aceștia nu-și 
mărturisesc păcatele. Așa că simt nevoia să mai aștepte ceva timp înainte de îndrăzni măcar să vină 
cu păcatul lor înaintea lui Dumnezeu (în mod special dacă e vorba de un păcat repetat). Până 
atunci, în mintea lor nici nu pot măcar să se gândească să ceară ceva de la Dumnezeu sau să se 
bazeze pe Dumnezeu să îi ajute în vreun fel. Ei gândesc că sunt pe cont propriu și se simt în tabele 
opuse cu Dumnezeu. În final, când reușesc să își adune destul curaj să vină cu păcatul lor înaintea 
lui Dumnezeu, aceștia simt nevoia să plângă cât de mult și cât de sincer pot ei, pentru a-l asigura pe 
Dumnezeu că lor chiar le pare rău de păcatul lor. În acest fel, ei fac penitență pentru păcatul lor. EI 
cred că în ce măsură plâng, în aceeași măsură Dumnezeu îi va crede și într-un final le va acorda 
iertarea. Însă, în ce-l privește pe Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi supărat din nou pe păcatul lor și 
nici nu așteaptă mărtuirisirea lor cu toată inima înainte de a acorda iertare. Toate păcatele lor au 
fost PLĂTITE PE DEPLIN de Cristos, iar aceștia sunt în Cristos. Dumnezeu nu poate fi niciodată 
supărat pe Cristos. Credincioșii nu mai sunt cunoscuți în felul lumii, ci după Cristos. Mai mult decât 
atât, dacă Dumnezeu ar fi supărat pe credincioși, aceasta ar însemna o dublă plată pentru păcat. 
Acest lucru l-ar face pe Dumnezeu nedrept și ar ieftini jertfa lui Cristos precum că nu e de ajuns. Un 
alt lucru ar fi că plânsul de mărturisire al credincioșilor pentru a fi iertați ar fi o lucrare umană 
adăugată la condiția pentru a fi justificat. 

 Dacă mântuirea ar putea fi pierdută la următorul păcat la credincioșilor, atunci cel mai iubitor lucru 
pe care Tatăl Dumnezeu l-ar putea face pentru ei este să-i omoare și să-i ia în cer imediat după ce 
au primit pe Cristos în inima lor, așa încât să rămână salvați. 

 Când Isus a murit pe cruce acum 2000 de ani, majoritatea credincioșilor nici măcar nu existau în 
ființă. Așa că toate păcatele lor pentru care Isus a murit, erau viitoare din punctul lui de vedere, 
întreaga lor viață era viitoare. 
 

o ”Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei sunt în Cristos Isus [atâta timp cât fac fapte 

13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viaţă 
împreună cu Cristos, când ne-a iertat toate greşelile. 

Coloseni 2:13 (NTLR) 

11 Fiecare preot stă în fiecare zi şi îşi face slujba, aducând din nou şi din nou aceleaşi jertfe, care nu pot 
niciodată să îndepărteze păcatele,  
12 însă după ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu  
13 şi de atunci aşteaptă până când duşmanii Lui vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Lui.  
14 Căci, printr-o singură jertfă, El i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 

Evrei 10:11-14 (NTLR) 
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bune, neprihănite și umblă potrivit cu Duhul]” 
 Justificarea veșnică este primită de credincioși la momentul salvării, complet separată de fapte: 

 Credința este singura condiție pentru a primi justificarea eternă. Faptele nu sunt o condiție, ci un 
efect sau rezultat natural al unei credințe salvatoare autentice. Numai credința justifică, dar nu o 
credință care este singură. 

 Iacov afirmă în versetul 24 că un om este justificat prin fapte și nu numai prin credință. Iacov pare 
să fi fost înclinat puțin mai mult înspre Lege decât apostolul Pavel și din cauza aceasta a pus accent 
mai mult pe fapte. Cu toate acestea, Iacov nu spune că credincioșii au nevoie de fapte buna ca și o 
cauză a justificării lor. El spune că aceștia vor face fapte bune ca și o consecință a justificării lor. 
Faptele nu pot fi adăugate ca și o condiție de bază pentru justificare, ci doar ca un rezultat necesar 
al unei credințe autentice. Există o legătură indestructibilă între credință și fapte. De exemplu, dacă 
curentul electric este instalat corect, atunci va fi lumină în casă. Însă proprietarul casei nu poate 
încerca să producă lumină prin puterea lui, pentru a demonstra că are curent electric în casă. La 
general vorbind, creștinii manifestă o credință autentică la momentul mântuirii cu privire la 
scăparea de iad în viața viitoare, după moarte. Însă, cei mai mulți dintre ei nu aplică aceeași 
credință simplă la sfințire și la fapte bune în viața prezentă. Datorită unor concepții greșite și unei 
învățături distorsionate, aceștia sunt salvați de la iad, dar produc foarte puține fapte/roade ale 
neprihănirii, și se îndoiesc deseori de faptul că credința lor este autentică sau că sunt cu adevărat 
mântuiți.  

 Faptele/roadele unei credințe autentice nu sunt făcute de credincioși pentru a obține sau MENȚINE 
justificarea (mântuirea), ci pentru plăcerea lui Dumnezeu și pentru răsplată la sfârșit. 

20 Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui“ prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea 
păcatului. 
... 
28 Căci noi credem că un om este îndreptăţit prin credinţă, fără faptele Legii. 

Romani 3:20, 28 (NTLR) 

14 Fraţii mei, la ce folos dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte? Poate o astfel de credinţă să-l 
mântuiască?  
15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică,  
16 iar unul dintre voi le spune: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“, însă nu le dă cele necesare 
trupului, ce folos?  
17 Tot astfel şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă în ea însăşi.  
18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte.“ Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta 
credinţa mea prin faptele mele!  
19 Tu crezi că Dumnezeu este Unul? Bine faci! Dar şi demonii cred – şi se înfioară!  
20 Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică?  
21 Avraam, strămoşul nostru, n-a fost el îndreptăţit prin fapte, atunci când l-a oferit pe fiul său, Isaac, pe altar?  
22 Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte.  
23 Astfel a fost împlinită Scriptura care spune: „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, şi El i-a socotit acest lucru 
dreptate“; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu“.  
24 Vedeţi aşadar că un om este îndreptăţit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.  
25 În acelaşi fel şi prostituata Rahav: n-a fost ea îndreptăţită prin fapte, atunci când i-a primit bine pe mesageri 
şi i-a trimis apoi pe un alt drum?  
26 Aşa cum trupul fără duh este mort, tot astfel şi credinţa fără fapte este moartă. 

Iacov 2:14-26 (NTLR) 
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o ”Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei sunt în Cristos Isus [atâta timp cât nu au nici 
un păcat nemărturisit în viețile lor]” 
 Mărturisirea păcatelor nu constituie fundamentul sau condiția pentru a MENȚINE mântuirea. O 

dată ce credincioșii sunt justificați prin credință, ei au pace cu Dumnezeu pentru totdeauna. 

 
Mărturisirea păcatelor 

 Dacă menținerea justificării și a mântuirii are depinde de mărturisirea tuturor păcatelor credincioșilor (sau 
chiar numai acelor cunoscute), acest lucru ar crea următoarele probleme practice, filosofice și teologice: 
o Atunci când credincioșii își mărturisesc păcatele, pot ei fi siguri că au mărturisit tot? Au destul timp să 

mărturisească tot? Martin Luther era obsedat de mărturisirea păcatelor și a devenit foarte obosit. Cel 
puțin o dată, el a petrecut 6 ore pentru a-și mărturisi păcatele superiorului său. 
 
Poporul Israel avea o zi a ispășirii o dată pe an când își mărturiseau păcatele și le puneau pe toate pe o 
capră pe care apoi o trimiteau în pustie. Poate cineva să-și imagineze ce ar însemna ca 6 milioane de 
evrei să-și ia timp să mărturisească toate păcatele lor din timpul anului care a trecut? Nu ar termina 
nici în câțiva ani. 
 
De asemenea, când Ioan Botezătorul boteza oameni în apă, aceștia veneau la el și își mărturiseau 
păcatele. Ei nu începeau să-și mărturisească fiecare păcat cât erau în apă. În ambele cazuri, 
mărturisirea păcatelor însemna admiterea că au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și credința că El le iartă 
toate păcatele. Acest lucru îl fac și creștinii o dată pentru totdeauna atunci când sunt născuți din nou. 
 

o Ce se întâmplă cu criminalul de pe cruce care avea o sumedenie de păcate și nu mărturisit nici unul 
dintre ele? El doar L-a rugat pe Isus să-și aducă aminte de el. 
 

o Când o persoană ne greșește, trebuie să așteptăm ca aceștia să-și ceară iertare pentru a-i ierta? Nu, în 
nici un caz. Dacă Dumnezeu cere acest lucru de la noi în Biblie, oare nu cu atât mai mult El se comportă 
în felul acesta? 
 

o Oare mărturisirea păcatelor îi schimbă pe credincioși în așa fel încât să nu mai păcătuiască? Dacă nu, 
atunci la ce ajută exact mărturisirea păcatelor? 
 

o Ce se întâmplă cu un credincios care moare deodată cu păcate nemărturisite? Nu mai este mântuit? 
Oare merge el în iad? Trist este, că mulți creștini și chiar lideri cred că astfel de creștini care mor cu 
păcate nemărturisite merg în iad și că Dumnezeu orchestrează cumva moartea lor în așa fel încât cei 
mai mulți creștini vor muri cu păcatele lor mărturisite. Dar din o asemenea ipoteză ar decurge faptul că 
cei in Cristos sunt justificați complet și definitiv doar la sfârșitul vieților lor, și chiar și atunci, numai 
dacă au mărturisit toate păcatele lor.  
 

o Cum a putut Pavel să uite a menționa un așa de ”important” aspect al mărturisirii păcatelor ca și 
condiție de menținere a mântuirii în toate epistolele lui doctrinare (Romani, Galateni, Efeseni, 

1 De aceea, fiindcă am fost îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus 
Cristos. 

Romani 5:1 (NTLR) 



 
© 2016 Eduard Serediuc Ministries. Toate drepturile rezervate.                                                                                                                                                         5 | P a g i n ă  
Website: http://www.eduardserediuc.org 

Coloseni, și Filipeni), unde a vorbit în așa multe detalii despre mântuire, justificare, și sfințire? Există 
doar 2 pasaje în tot Noul Testament care ar face aluzie specific la mărturisirea păcatelor și acestea nu 
sunt scrise de apostolul Pavel. În plus, nici unul din cele 2 pasaje nu menționează mărturisirea 
păcatelor ca și o condiție de a menținerii mântuirii. Cele 2 texte sunt Iacov 5:14-16 (în contextul 
vindecării fizice) și 1 Ioan 1:5-9. 

 Pasajul de mai sus vorbește despre mărturisirea păcatelor unii altora și nu lui Dumnezeu. 
 Mărturisirea păcatelor unii față de alții nu face pe nimeni mai sfânt înaintea lui Dumnezeu, nu aduce pe 

nimeni mai aproape de Dumnezeu și nici nu eliberează pe nimeni permanent din a nu a mai repeta păcatul 
mărturisit. Mărturisirea, plânsul, și luarea greutății de pe suflet nu face pe nimeni liber niciodată și nici nu 
garantează că păcatul mărturisit nu va fi repetat. O asemenea libertate vine doar prin har aplicat prin 
credință, și nu prin mărturisire.  

 Contextul acestui pasaj este boală și vindecare fizică. Unele păcate pot fi o cauză directă a anumitor boli. 
Câteodată prin simpla mărturisire a acelor păcate unii altora, persoana bolnavă poate fi vindecată și 
eliberată din boala ei (exemplu: vrăjitorie). Acesta ar fi un prim motiv pentru a mărturisi păcatele unii 
altora. 

 Un al doilea motiv pentru mărturisirea păcatelor unii altora poate fi pentru a primi ajutor în rugăciune de 
la alți credincioși cu privire la problema sau păcatul respectiv, și pentru a fi întărit(ă) să aibă victorie asupra 
acelui obicei păcatos. De fapt, acesta este ceea ce versetul 16 încurajează, să ne rugăm unii pentru alții. 

 Al treilea motiv pentru mărturisirea unor păcate ascunse altor oameni este alinarea emoțională și efectul 
terapeutic benefic ce vine în urma împărtășirii acelor lucruri care fură pacea credincioșilor și îi ține în 
condamnare. Acest aspect al aducerii lucrurilor ascunse la lumină, și care devastează o persoană în 
interior, este încurajat și de lume ca fiind benefic. 

 În pasajul de mai sus, apostolul Ioan se adresează necredincioșilor (sau mai degrabă celor care se 
pretindeau a fi creștini) și nu creștinilor autentici așa cum 1 Ioan 2:1 ar sugera. De exemplu, epistola către 
Romani a fost scrisă în mare parte pentru credincioși. Totuși, vedem că Romani 10:9-10 se adresează 
necredincioșilor care puteau fi în biserică în acel moment și le arată cum să fie salvați. Mai mult decât atât, 
în bisericile de astăzi, predicatorii folosesc expresia ”frați și surori” când se adresează unei congregații, dar 

14 Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu 
untdelemn în Numele Domnului.  
15 Rugăciunea făcută cu credinţă îl va face bine pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi, iar dacă a săvârşit 
păcat, va fi iertat.  
16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea 
fierbinte a celui drept este foarte puternică. 

Iacov 5:14-16 (NTLR) 

5 Mesajul pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric 
deloc.  
6 Dacă spunem că avem părtăşie cu El, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.  
7 Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele lui Isus, Fiul 
Său, ne curăţeşte de orice păcat.  
8 Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.  
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nedreptate. 

1 Ioan 1:5-9 (NTLR) 
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nu toți din acea congregație sunt cu adevărat frați și surori. Unii pot doar să pretindă ca sunt creștini, sau 
alții pot fi complet necredincioși. Chiar dacă 1 Ioan 2:1 pare să îi aibă în vedere pe creștinii care erau în 
biserică, simplul mers la biserică nu face pe nimeni un credincios autentic. 

 Multe din scrisorile Noului Testament au fost scrise ca și răspunsuri la probleme, erori doctrinare, și 
învățături false promovate de anumite grupuri de oameni. 

 1 Ioan a fost scrisă ca și răspuns către un pastor dintr-o biserică confuză din Asia care îl întreba pe Ioan 
cum să procedeze cu erezia doctrinară a gnosticismului. 

 Gnosticism vine de la cuvântul grecesc ”gnosis”, care înseamnă cunoaștere. Gnosticii erau un group de 
oameni care credeau că tot ce este fizic (carne) este rău și că numai duhul este bun. Datorită acestei 
concepții, ei nu credeau că Isus a venit în trup fizic – ei credeau că El a fost doar o iluzie.  Isus a venit doar 
în duh, din moment ce nu a păcătuit niciodată. El nu putea fi asociat cu un trup fizic. Din moment ce în 
gândirea lor păcatul avea de a face doar cu trupul fizic (care este muritor și rău) și nu cu duhul uman (care 
este veșnic și sfânt), păcatul era tot o iluzie pentru ei, nu era real. Biserica era plină cu oameni care nu 
numai că nu credeau ca Isus Cristos nu a venit în trup, dar nu credeau nici că păcatul este ceva real. 

 1 Ioan 1:5 – Există doar 2 tărâmuri sau împărății în care oamenii se pot afla: LUMINĂ (cei salvați) sau 
ÎNTUNERIC (cei pierduți). Cei ce sunt în Cristos, sunt în lumină, ei sunt lumină și ei sunt cei salvați. Cei ce nu 
sunt în Cristos, sunt în întuneric și sunt pierduți. 

 1 Ioan 1:6 – Gnosticii erau foarte buni în a pretinde că ei erau salvați și în Cristos; dar în realitate ei se 
mințeau atât pe ei înșiși cât și pe alții, și nu trăiau adevărul. 

 1 Ioan 1:7 –  
o Mulți interpretează acest verset ca referindu-se la umblarea ”corespunzătoare” cu Lumina sau la ”a trăi 

la standardul” Luminii. Însă, acest verset nu vorbește despre lumină din punctul de vedere al 
comportamentului și a faptelor, ci are în vedere tărâmul în care oamenii umblă și trăiesc, sau natura 
duhului lor. Nu se pune problema de CUM umblă, ci UNDE umblă. Ei nu pot să intre și să iasă din 
Lumină. 

 
 
 

5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopţii sau ai întunericului. 

1 Tesaloniceni 5:5 (NTLR) 

13 El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus  în Împărăţia Fiului Său iubit. 

Coloseni 1:13 (NTLR) 

12 Isus le-a vorbit din nou: – Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe Mine nu va umbla niciodată în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii. 

Ioan 8:12 (NTLR) 

9 Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui 
Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 

1 Petru 2:9 (NTLR) 
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 În general, concepția creștinilor despre lumină este că lumina înseamnă cunoaștere și informare despre 
lege (legea morală) și că ei trebuie să trăiască și să umble conform cu nivelul de cunoaștere și de 
revelație pe care îl au. În alte cuvinte, aceștia încearcă să trăiască moral. 

 Însă, dacă înțelegem LUMINA în sensul felului în care trăim (comportament), atunci Dumnezeu este 
primul care trăiește pe deplin în lumină în felul acesta. Din perspectiva aceasta, versetul ar spune că 
creștinii trebuie să umble în lumină EXACT cum și El Însuși este în lumină. Oare pot creștinii trăi pe 
deplin potrivit cu lumina as cum El trăiește potrivit cu lumina??? Desigur că nu. Aceasta înseamnă că 
LUMINA în acest verset nu se referă la compartament, ci la natură sau tărâm. 

 Mai mult decât atât, dacă înțelegem LUMINA în sensul de CUM să trăim (comportament), atunci 
versetul de mai sus ar suna cam așa: ”Atâta timp cât creștinii nu păcătuiesc (adică umblă în lumină), 
sângele lui Isus îi curățește de toate păcatele.” Din ce îi mai curățește sângele lui Isus pe creștini dacă 
aceștia nu mai umblă în păcat deja? Adevărații credincioși vor mai face fapte păcătoase, dar ei nu vor 
mai umbla în întuneric niciodată. A merge la McDonald’s nu transformă pe nimeni într-un BigMac, așa 
cum mersul la garaj nu schimbă pe nimeni într-o mașină. 

 1 Ioan 1:9 – Verbul ”a mărturisi” vine de la cuvântul grecesc Homologeo, care înseamnă ”a spune același 
lucru, a agrea, a admite.” 
o Multe biserici creștine, bazându-se pe acest verset, învață pe creștini că ei trebuie să-și mărturisească 

păcatele întâi pentru a fi iertați, că pot intra și ieși din părtășia cu Dumnezeu, și că trebuie să mențină 
contabilitatea păcatelor lor din scurt cu Dumnezeu. Motivul din spatele menținerii contabilității strânse 
este ca ei să nu uite păcatele pe care le-au comis și în acest fel să nu stea în afara părtășiei cu 
Dumnezeu pentru o perioadă extinsă. Însă, CREDINCIOȘII AUTENTICI NU MAI POT FI NICIODATĂ ÎN 
AFARA PĂRTĂȘIEI CU DUMNEZEU. 

o Mărturisirea păcatelor – dacă acest verset ar vorbi într-adevăr despre mărturisirea păcatelor în mod 
regulat, atunci ar trebui să se refere atât la păcatele CUNOSCUTE, cât și cele NECUNOSCUTE, pentru că 
versetul nu spune să mărturisim doar păcatele CUNOSCUTE, și nu există nici un alt verset în Biblie care 
să afirme acest lucru. Poate oare cineva să știe și să își aducă aminte totdeauna de fiecare păcat și să-l 
mărturisească (incluzând păcatele de omitere)? Dacă iertarea de păcate ar depinde cu adevărat de 
mărturisirea credincioșilor, atunci aceștia au probleme serioase de depășit.  

o Ultima parte a versetului 9 spune că El ne va curăți de toată nedreptatea (nelegiuirea). Cum poate un 
credincios să fie nelegiuit din nou o dată ce a devenit neprihănit? 

o Versetul 7 vorbește despre necesitatea umblării în lumină pentru ca cei credincioși să poată avea 
părtășie unii cu alții, pentru ca să poată merge împreună pe același drum și să fie membrii ai trupului 
lui Cristos. Versetul 7 vorbește despre faptul că sângele lui Isus ne curățește de ORICE PĂCAT, iar 
versetul 9 vorbește despre curățirea de ORICE NEDREPTATE și nu de păcate specifice mărturisite. 

 1 Ioan 2:12 – se referă la copilași spiritual și le spune că PĂCATELE LOR AU FOST IERTATE datorită Numelui 
Său, și nu datorită mărturisirii lor. 

14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi 
fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric?  
15 Ce armonie poate fi între Cristos şi Belial? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? 

2 Corinteni 6:14-15 (NTLR) 

12 Vă scriu, copilaşilor, pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său. 

1 Ioan 2:12 (NTLR) 
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 Fiecare din ultimele 5 versete din 1 Ioan 1 începe cu cuvintele ”dacă noi”. În greacă aceste expresii sunt 
numite declarații condiționale de a treia clasă. În realitate, acest fel de afirmație înseamnă: ”dacă noi, și 
noi s-ar putea să sau s-ar putea să nu”. Cu alte cuvinte, lucrurile despre care Ioan scrie s-ar putea să se 
aplice sau nu la persoane specifice din audiență (sau cititorului). Motivul aparent pentru o astfel de 
construcție este că printre credincioșii autentici erau și cei care nu erau cu adevărat copiii lui Dumnezeu. 
Ceea ce se aplica unui necreștin în versetul 6, nu se aplica unui credincios. Opusul ar fi adevărat în versetul 
7 și așa mai departe. Mulți au concluzionat într-un mod greșit că formularea lui Ioan dovedește că tot ceea 
ce el a spus în aceste versete se referă la adevărații credincioși. După cum am văzut și vom continua să 
vedem, acest lucru nu poate fi adevărat. Apostolul Ioan folosea o tehnică literară. El a procedat în acest fel 
pentru unii erau încă nesalvați între credincioși în timp cel alții erau nehotărâți în legătură cu ce înseamnă 
să fii mântuit. Afirmații ipotetice sunt prezentate pentru toate persoanele așa încât fiecare să decidă 
obiectiv dacă este salvat(ă) sau nu. Scriitorul cărții Evrei folosește aceeași tehnică în Evrei 3:7-14 și  
10:22-31. 

 Adevărul că creștinii sunt întotdeauna curățiți de păcat (automat) își găsește autoritatea în textul grecesc. 
1 Ioan 1:7 afirmă: ”...și sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat”. În greacă, cuvântul 
”curățește” transmite ideea unei lucrări care a început la un moment dat în timp și apoi continuă fără să se 
oprească. Prin urmare, credincioșii nu experimentează niciodată un moment, fie ziua sau noaptea, când nu 
sunt curățiți de orice păcat. Lucrarea lui Cristos de curățire niciodată nu depinde și nici nu așteaptă ca 
sfinții care încă mai păcătuiesc să facă ceva anume. Totodată, păcatul nu întrerupe părtășia sfinților cu 
Dumnezeu. În alte cuvinte, Dumnezeu nu așteaptă să restaureze părtășia pentru că ea nu a fost întreruptă. 

 Poate vă întrebați acum: și atunci ce ar trebui să facă credincioșii când păcătuiesc? Mai trebuie să-și 
mărturisească păcatele sau nu? DA, ar trebui să mărturisească, dar nu pentru a fi iertați sau justificați sau 
pentru a-și menține mântuirea. Ei ar trebui să o facă pentru ca mintea și conștiința lor să fie capabilă să 
relaționeze din nou cu Dumnezeu cu toată inima și sinceritatea. Creștinii trăiesc în lume, și în relațiile lor 
interumane, de obicei iertarea altora este dependentă de cererea de scuze sau de cererea de iertare din 
partea persoanelor care au greșit. Cu alte cuvinte, creștinii au nevoie să mărturisească mai mult ca să se 
poată ierta ei pe ei înșiși în mintea lor și să poată relaționa din nou deschis cu Dumnezeu. 

 Un exemplu apropriat de cum și de ce ar trebui să mărturisim păcatele este cel al relației dintre un soț și o 
soție într-o căsnicie dumnezeiască. O greșeală a soțului sau a soției nu va anula imediat (și ar trebui 
niciodată) sau distruge actul legal de căsătorie, dar va afecta părtășia dintre cei doi și este nevoie ca 
persoana care a greșit să-și ceară iertare. Această ilustrație nu este o analogie perfectă cu relația dintre 
credincioși și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este ca oamenii să aștepte scuzele lor pentru ca mai apoi 
să îi ierte. De asemenea, credincioșii nu ies din părtășia cu Dumnezeu din punctul de vedere al lui 

19 Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar, ieşind, au 
arătat că nu toţi sunt dintre noi. 

1 Ioan 2:19 (NTLR) 

26 V-am scris aceste lucruri cu privire la cei ce încearcă să vă ducă în rătăcire. 

1 Ioan 2:26 (NTLR) 

1 Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în 
lume au ieşit mulţi profeţi falşi. 

1 Ioan 4:1 (NTLR) 
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Dumnezeu. EI îl întristează pe Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) și frustrează harul lui Dumnezeu, dar El nu 
întrerupe părtășia Sa cu ei din cauza aceasta. Însă credincioșii în percepția lor a realității și în mintea lor, se 
simt ca și cum au ieșit din părtășie și că au nevoie să facă ceva să repare această situație. Dacă creștinii ar 
ieși cu adevărat din părtășia cu Dumnezeu atunci când păcătuiesc, cum ar arăta această situație oare? 
Înseamnă acest lucru oare că Dumnezeu este supărat pe ei până când își mărturisesc păcatul și nu îi ajută 
cu nimic până atunci? Înseamnă oare acest lucru că ei nu se pot baza pe Dumnezeu cu nimic până când nu 
mărturisesc? NO. Aceasta este o concepție greșită. Mai mult decât atât, observați că Efeseni 4:30 vorbește 
despre întristarea Duhului Sfânt și nu despre ofensarea sau supărarea lui (mânia). Duhul Sfânt ar fi ofensat 
și mâniat dacă nu ar avea deloc dragoste și grijă pentru credincioși și dacă nu ar fi nici un sânge jertfit care 
să îi absolve pe aceștia. Mâhnire (durere) se referă mai mult la o suferință provocată de dragoste. Duhul 
Sfânt este îndurerat pentru că EL îi iubește pe credincioși și suferă să îi vadă cum se distrug pe ei înșiși și 
dau voie morții să se manifeste în viața lor prin păcat.  

 Regele David în Vechiul Testament și-a mărturisit păcatele sale de multe ori și a cerut iertare de la 
Dumnezeu (exemplu în Psalmul 32:5), dar mărturisirea și lacrimile lui nu sunt cele care i-au ispășit 
păcatele. David tot a trebuit să aducă jertfe pentru păcat așa încât păcatele lui să fie acoperite. 

 În concluzie, când creștinii păcătuiesc sau când este un păcat, o greșeală care nu le dă pace atunci când 
încearcă să se închine lui Dumnezeu și să se roage, felul de rugăciune în acest caz poate fi: ”Tată, îmi pare 
foarte rău că am făcut acest lucru păcătos. Recunosc că este un păcat și că L-a întristat pe Duhul Tău Sfânt 
și că a frustrat harul Tău. Dar îți multumesc că a fost șters deja de sângele lui Isus. Și îți mulțumesc că prin 
puterea Duhului Sfânt am harul de a umbla în victorie deplină de acum încolo.” 

 Dă oare acest lucru permisiune creștinilor să păcătuiască mai mult? NU. Pavel spune: ”Cum putem noi care 
am murit față de păcat să continuăm să trăim în el?” Pot creștinii să facă ce vor ei? Într-un sens da. Dar de 
ce ar vrea ei să facă răul din moment ce s-au pocăit și au venit de partea lui Dumnezeu și din moment ce 
nu mai au o natură păcătoasă? Poate oare Dumnezeu să facă ce vrea? Desigur că da. Dar oare Îi dă acest 
lucru permisiunea să păcătuiască? Niciodată. Libertatea Lui are limite. Putea Isus să facă ce vrea pe 
pământ? Desigur că da. A păcătuit El vreodată? Nu. Când credincioșii aud acest mesaj, la început s-ar putea 
să aibă tendința de a tolera păcatul mai mult, din cauză că au fost sub reguli atâta timp. Însă, încet încet 
dragostea lui Dumnezeu îi va convinge și îi va aduce înapoi. De data aceasta ei vor fi oameni liberi, ei vor 
umbla în sfințenie pentru că doresc ei acest lucru și nu datorită altor presiuni.  

 
Versete de memorat 

 

5 Atunci mi-am mărturisit păcatul şi nu Ţi-am ascuns vina mea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului 
nelegiuirile!“ 
şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul. Selah. 

Psalm 32:5 (NTLR) 

1 Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus.  
2 Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 

Romani 8:1-2 (NTLR) 

28 Căci noi credem că un om este îndreptăţit prin credinţă, fără faptele Legii. 

Romani 3:28 (NTLR) 
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Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 
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