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Întrebare: Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la 

sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu 

practică păcatul”. 

Răspuns: Când un credincios moare, când este „afară din trup și acasă la Domnul” (2 Corinteni 

5.8), el a terminat cu păcatul o dată pentru totdeauna. La venirea Domnului, toți credincioșii 

vor primi trupurile lor glorificate, în care nu mai există nici o urmă de păcat. Până atunci, păcatul 

este încă în noi, deși este privilegiul nostru să fim eliberați de puterea lui. 

Versetul citat nu contrazice câtuși de puțin alte pasaje din Scriptură (de exemplu, Romani 7.20). 

Pur și simplu ne arată clar natura celui născut din Dumnezeu: el nu practică păcatul; nu este în 

natura lui să facă acest lucru. 

De exemplu, cineva ar putea să se plimbe cu un prieten de-a lungul digului unui sat de pescari, 

arătând spre o imensă plasă de pescuit cu nenumărate plute din plută, și să spună: „Ce 

binecuvântare este pentru pescar un material ca pluta, pentru că nu se poate scufunda”. – „Sigur 

că se poate scufunda”, răspunde prietenul, „chiar acum o oră îi priveam pe oameni cum 

recuperau plasa de pe fundul mării. Greutățile atașate la partea inferioară a plasei erau prea 

grele. Au învins flotabilitatea dopului și au tras totul în jos.” Cine a avut dreptate? Amândoi - 

în ceea ce privește viziunile lor respective asupra lucrurilor. Primul s-a gândit la proprietățile 

abstracte ale plutei, cel de-al doilea la lucrul ciudat și anormal care s-a întâmplat atunci în 

practică. 

Apostolul Ioan scrie dintr-un punct de vedere abstract; cu siguranță, păcatul în viața unui 

credincios nu este un lucru normal, ci un lucru cu totul anormal! 

 

Titlul original: „Nicht mehr sündigen?“ 

Sursa: Im Glauben leben, 2022, caietul 9, pag. 13. 
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