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Partea a doua 
Capitolul 1, 22 – capitolul 2, 10 
 
   Capitolul 1 versetul 22: Deci, ca unii, care prin ascultare de adev�r, v-a�i 
cur��it sufletele prin Duhul, ca s� ave�i o dragoste de fra�i nepref�cut�, iubi�i-
v� cu c�ldur� unii pe al�ii, din toat� inima; 
 
   Aici începe partea a doua de înv���tur� a epistolei noastre. Ea se întinde pân� la 
capitolul 2 versetul 10. Dup� aceea urmeaz� îndemnurile practice, care se bazeaz� pe 
înv���tura primelor dou� p�r�i. În prima parte am v�zut pe credincio�i ca elemente ale 
unei alegeri noi, ale unei alegeri pentru a deveni copii ai Tat�lui, cu o mo�tenire viitoare 
minunat�, p�strat� pentru ei �i pentru care ei sunt p�zi�i prin puterea lui Dumnezeu. 
Toate acestea în opozi�ie cu starea lor de odinioar� de iudei. În aceast� a doua parte 
vedem leg�turile în care au fost adu�i ace�ti credincio�i dintre iudei (�i desigur �i noi), 
în locul celor vechi, care au fost întrerupte pentru totdeauna. Iudeii ar putea fi numi�i 
într-o cuvântare la modul general fra�i (Faptele Apostolilor 22, 1), îns� fra�i sunt aceia 
care au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor �i Domn al lor (Faptele Apostolilor 21, 17; 
28, 15). Ace�tia sunt »ai lor« (Faptele Apostolilor 4, 23). 
   Chiar dac� �elul lui Dumnezeu a fost s� aduc� pe Israel ca popor foarte aproape de El 
(Exodul 19, 3-6), poporul nu dorea s� fie în apropierea Lui. �i când a venit Piatra vie, 
numai pe care se poate întemeia apropierea permanent�, despre care vorbe�te o cas�, 
constructorii iudei au lep�dat-o ca fiind f�r� valoare (1 Petru 2, 4-9). În apropierea lui 
Dumnezeu au venit numai aceia care au construit pe Piatra vie �i ei au primit, într-un 
mod mult mai înalt �i mai minunat, locul pe care Dumnezeu l-a oferit ini�ial lui  Israel 
(Exodul 19, 6). Dar nici ei nu au primit aceasta personal, ci împreun� cu aceia cu care 
erau acum lega�i, cu poporul lui Dumnezeu, cu fra�ii. 
   Ei �i-au cur��it sufletele. Cuvântul „suflet” se refer� deseori la omul întreg, cu toate 
c� apoi este v�zut mai ales în leg�tur� cu via�a sa (1 Petru 3, 20). Dar aici este vorba de 
omul l�untric în totalitatea lui, despre ce este cel mai de pre� în om, ca �i în versetul 9; 
cap. 2, 11 �i 25; cap. 4, 19. 
   Scriptura spune c� omul este constituit din suflet, duh �i trup (1 Tesaloniceni 5, 23).  
Trupul este instrumentul exterior prin care el ac�ioneaz�. Puterile l�untrice ale omului 
sunt în duhul lui. Dar sufletul este în primul rând re�edin�a „eului”, a personalit��ii �i 
voin�ei con�tiente, �i de aceea �i responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu. 
   Deci, noi ne-am cur��it sufletele. Nu este vorba de o cur��ie ceremonial�, ca �i la 
preo�ii din Vechiul Testament, care trebuiau s� fac� slujbe în Locul Preasfânt (Exodul 
30, 19). Chiar �i stropirea cu sânge �i cu cenu�a unei vaci ro�ii era pentru ei numai o 
cur��ire a c�rnii (Evrei 9, 13). La noi nu este vorba nici de cur��irea de obiceiuri, da, 
nici m�car de sentimente �i gânduri. Este vorba de cur��irea izvorului însu�i. 
   Nu avem aici nici o aten�ionare ca s� ne cur��im, ci se constat� c� am f�cut aceasta. 
Forma l-a care st� verbul arat� o stare permanent�. Este pozi�ia cre�tin� normal�, care 
ne este prezentat� mereu în Epistole. Aceasta include în sine responsabilitatea unei 
concordan�e permanente cu aceast� stare de cur��ie. Totodat� include �i judecata de 
sine, în momentul când am e�uat. 
   Cum am dat noi na�tere la aceast� cur��ie? Prin ascultarea fa�� de adev�r. În greac� 
st� „în” ascultare. Aceasta este o form� mai accentuat� decât „fa��”.  
   Aceasta nu se ob�ine prin aceea c� noi cunoa�tem adev�rul, sau îl în�elegem. Cu 
toate c� în realitate aceasta nu este posibil f�r� a asculta din inim� de adev�r (Ioan 7, 
17), dar este posibil s� ai o anumit� cuno�tin�� intelectual� care este în afara 
con�tiin�ei �i inimii. Dar chiar cuno�tin�a adev�rat� este totdeauna nedes�vâr�it� la 
creaturi. Este ascultarea fa�� de adev�r, prin care sufletele noastre sunt cur��ite. 
   Domnul a zis lui Petru (Ioan 13, 10): »Cine s-a sc�ldat, n-are trebuin�� s�-�i spele 
decât picioarele, ca s� fie curat de tot; �i voi sunte�i cura�i«. Cuvântul lui Dumnezeu 
folosit prin c�l�uzirea Duhului Sfânt (prezentat în simbolurile Scripturii prin »ap�«) este 
mijlocul care cur��e�te l�untric pe oameni (Ioan 3, 5; Ioan 15, 3; Efeseni 5, 26). 
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Apostolul spune cu privire la credincio�ii dintre na�iuni, c� Dumnezeu le-a cur��it 
inimile prin credin�� (Faptele Apostolilor 15, 9). Avem aici mijlocul personal folosit de 
Dumnezeu. Credin�a lor era energia spiritual� care a primit adev�rul ca pe Cuvânt al 
lui Dumnezeu, ca descoperire a ceea ce este Dumnezeu. Aici g�sim o expresie mai mult 
practic�. Dac� se crede cu adev�rat c� adev�rul este adev�rul lui Dumnezeu, atunci 
drept consecin�� nu poate fi altceva decât numai ascultarea fa�� de adev�r. Trebuie 
ascultat de cuvintele lui Dumnezeu. Ascultarea este singura dovad� c� credin�a este 
prezent� �i ea este mijlocul personal prin care avem parte de puterea cur��itoare a 
adev�rului. În felul acesta le este prezentat� chestiunea credincio�ilor iudei, care 
înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu au m�rturisit c� cred în Dumnezeu �i au primit 
Cuvântul Lui ca adev�r. 
   Ascultarea cur��e�te sufletele. Înainte de întoarcerea la Dumnezeu, omul face numai 
propria lui voie. De aceea spune Scriptura c� nu este nimeni care s� fac� binele 
(Romani 3, 12), c�ci înc�p��ânarea este p�cat pentru o creatur�. »P�catul este 
f�r�delege« (1 Ioan 3, 4). F�r�delegea nu este înc�lcarea Legii date pe muntele Sinai, ci 
neascultarea fa�� de autoritatea lui Dumnezeu, fa�� de care creatura trebuie s� fie 
ascult�toare. De aceea anticristul, deoarece el lucreaz� dup� cum îi place (sau: dup� 
voia lui) – Daniel 11, 36, este numit omul p�catului, fiul stric�ciunii, omul f�r�delegii (2 
Tesaloniceni 2, 3 �i 9). Deci, ascultarea de adev�r, de Cuvântul lui Dumnezeu, 
cur��e�te sufletul de voin�a proprie, de principiul p�catului. 
   Când a avut loc aceast� cur��ire prin ascultarea de adev�r? Atunci când ne-am 
supus adev�rului. Dumnezeu a zis c� noi suntem p�c�to�i, c� am meritat iadul 
(Romani 3, 19), �i c� noi trebuie s� ne poc�im (Faptele Apostolilor 17, 30). Noi ne-am 
supus acestei sentin�e, acceptând-o. Dup� aceea Dumnezeu ne-a zis, c� atât de mult a 
iubit El lumea, c� a dat pe singurul Lui Fiu pentru ea, pentru ca oricine crede în El s� 
nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic� (Ioan 3, 16). Noi am crezut aceasta �i am primit prin 
credin�� pe Domnul Isus. Deci cur��irea a avut loc atunci când ne-am întors la 
Dumnezeu. 
   Întoarcerea noastr� la Dumnezeu ne-a adus în societatea acelora care s-au întors la 
Dumnezeu. �i ei au fost ascult�tori fa�� de adev�r, �i ei au fost sp�la�i cu acela�i sânge 
scump �i au fost mântui�i prin acela�i Miel, au avut parte de aceea�i dragoste �i au 
avut aceea�i speran��. Toate lucrurile pre�ioase, cu care se preocupau inimile lor, 
preocup� acum �i inimile noastre. Avem p�rt��ie în ele, �i suntem fra�i, c�ci avem 
acela�i Tat�. Savurarea pe care o are unul din noi cu privire la aceste lucruri comune 
nu poate niciodat� s� mic�oreze savurarea unui altuia, dimpotriv�, o va m�ri: bucuria 
împ�rt��it� este o bucurie dubl�. În felul acesta inimile noastre sunt conduse de la sine 
s� iubeasc� pe fra�ii �i surorile noastre. Toate obstacolele, care erau odinioar�, �i care 
f�ceau imposibil s� iubim pe fra�i: p�cat, întuneric, egoism, pl�ceri lume�ti �i carnale, 
au disp�rut acum prin cur��irea sufletului nostru. Nu mai este nici o dragoste 
pref�cut�, simulat�, a�a cum se întâlne�te în formele de polite�e ale lumii acesteia; ea 
este real�, cinstit�, fr��easc�. 
   Din experien�� �tim foarte bine c� transpunerea în practic� a acestei dragoste fr��e�ti 
deseori las� de dorit. Nu degeaba înt�lnim mereu îndemnul s� iubim pe fra�i. Este 
porunca nou� a Domnului (1 Ioan 2, 7-11). �i în concordan�� cu versetul nostru, Ioan 
nume�te dragostea de fra�i ca fiind dovada faptului c� noi am trecut din moarte la via�� 
(1 Ioan 3, 10-18). De aceea Petru ne îndeamn� s� ne iubim cu ardoare unii pe al�ii, 
dintr-o inim� curat�. În capitolul 4 versetul 8 el reia acest îndemn. Cuvântul »iubi�i-v�« 
este o porunc� (forma aorist). Este deci o porunc� s� ne iubim permanent cu ardoare. 
Dragostea nu trebuie s� fie numai pentru un timp, iar apoi s� înceteze. �i ea trebuie s� 
fie »cu ardoare«, sau »intensiv�«. Dragostea lui Dumnezeu este modelul �i m�sura. 
Dumnezeu ne-a iubit pe când eram înc� p�c�to�i (Romani 5, 8) �i pe când nimic 
atr�g�tor nu era în noi. Aceea�i dragoste trebuie s� avem �i noi fa�� de fra�i. Trebuie 
s�-i iubim, oricare ar fi caracterul �i starea lor. 
   Vreau s� remarc c� în greac� se folosesc în acest verset dou� cuvinte pentru 
dragoste. Prima dat� se nume�te fileo, ceea ce se refer� la sentimentele trezite prin 
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atrac�ia care se g�se�te în subiectul dragostei. Prin cur��irea sufletului nostru am venit 
în leg�tur� cu fra�ii �i am v�zut ceva atr�g�tor în ei: am tratat aceasta mai sus. A doua 
oar� se folose�te cuvântul agape. Acest cuvânt arat� o stare care constrânge pe 
persoana respectiv� s� ac�ioneze. Punctul de plecare este aici mai mult persoana care 
iube�te, cu toate c� st� în leg�tur� �i cu scump�tatea subiectului dragostei. În afar� de 
Tit 3, 4, cuvântul agape se folose�te pretutindeni unde este vorba de dragostea lui 
Dumnezeu fa�� de oameni �i a oamenilor fa�� de Dumnezeu. �i, în afar� de Ioan 5, 20, 
pretutindeni unde este vorba de dragostea Tat�lui fa�� de Fiul S�u �i, cu excep�ia 
locului din Ioan 16, 27, de dragostea Tat�lui fa�� de ucenici. 
   Primul cuvânt (fileo) s-ar putea traduce �i cu „a avea cu pl�cere, a putea suferi”. Deci 
locul din 1 Petru 1, 22 l-am putea citi �i în felul urm�tor: având sufletele cur��ite prin 
ascultarea fa�� de adev�r, având o afec�iune nepref�cut� fa�� de fra�i, iubi�i-v� cu 
ardoare cu dragostea pe care Dumnezeu o are pentru Domnul Isus �i pentru tine, 
atunci când erai înc� un p�c�tos (Romani 5, 8). 
   Prin »dintr-o inim� curat�« nu se în�elege „f�r� p�cat”, ci sinceritate. Deci f�r� inten�ii 
secundare. 
 
   Capitolul 1 versetul 23: fiindc� a�i fost n�scu�i din nou nu dintr-o s�mân�� 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu �i care r�mâne în veac. 
 
  S� iubim pe fra�ii este posibil numai pentru c� am fost n�scu�i din nou. Natura 
noastr� veche nu poate iubi. Natura nou� este cea care ne face ap�i de a iubi. Motivul 
pentru care iubim pe fra�i este c� ei au fost mântui�i prin sângele lui Hristos �i noi 
avem aceea�i parte cu ei. Capacitatea noastr� de a iubi const� în natura nou�, pe care 
am primit-o prin na�terea din nou. �i prin primirea naturii noi am fost primi�i în 
familia lui Dumnezeu. 
   În versetele 22 �i 23 g�sim cele dou� aspecte ale adev�rului prezentat clar de Domnul 
Isus lui Nicodim: »Dac� nu se na�te cineva din ap� �i din Duh, nu poate s� intre în 
Împ�r��ia lui Dumnezeu« (Ioan 3, 5). În Evanghelia dup� Ioan g�sim prezentat 
principiul �i izvorul din care decurg toate. Acolo se spune, s� te na�ti »din nou«; aceasta 
înseamn� într-un fel cu totul nou, dintr-un punct de plecare cu totul nou, dintr-un 
izvor de via�� absolut nou. Accentul se pune pe izvorul vie�ii noi, pe Duhul Sfânt. 
   Apa este în Scriptur� un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu, a�a cum îl folose�te 
Duhul Sfânt ca s� lucreze la inima �i con�tiin�a oamenilor (Efeseni 5, 26). Deci nu este 
un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu ca atare. Apa vie reprezint� acela�i lucru, dar în 
acest caz accentul se pune pe Duhul Sfânt, care face Cuvântul viu (Ioan 4, 10; 7, 39). 
În Ioan 3, Domnul  nume�te nu numai apa, ci �i Duhul, punând prin aceasta accentul 
pe faptul c� na�terea din nou are loc numai printr-o lucrare divin�, �i c� via�a nou� 
este o via�� divin� (2 Petru 1, 4): »Ce este n�scut din Duh, este duh«. Aici, la Petru, 
g�sim mereu partea practic�, cum iau na�tere toate acestea, �i care sunt consecin�ele 
practice. În versetul 22 partea omeneasc�, în versetul 23 partea divin�. În versetul 22 
vedem o lucrare din partea noastr�, în versetul 23 o lucrare a lui Dumnezeu. 
   Acela�i lucru g�sim în Ioan 3, dar nu prezentat detaliat. »Apa« vorbe�te despre 
puterea cur��itoare a Cuvântului lui Dumnezeu (Efeseni 5, 26). Duhul Sfânt vorbe�te 
inimii �i con�tiin�ei omului prin Cuvânt �i îl face s� se condamne singur. Aceasta este 
ceea ce în alte locuri se nume�te „întoarcerea la Dumnezeu” sau „poc�in�a”. Judecata 
de sine este, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, felul în care noi ne cur��im (1 Ioan 1, 
9). Dar în acela�i timp Duhul Sfânt d� na�tere la o via�� nou� în omul care s-a 
condamnat pe sine. Cur��irea nu are loc înainte de na�terea din nou, �i tot a�a de 
pu�in na�terea din nou nu are loc înainte de cur��ire. Ambele au loc deodat�. �i 
na�terea din nou are loc prin aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu (Iacov 1, 18; 1 
Corinteni 4, 15); atât aici, cât �i în Ioan 3, �i în alte locuri, se spune aceasta foarte clar. 
Nu putem desp�r�i na�terea din nou de credin��, a�a cum se face câteodat�. 
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   Aceast� natur� nou� este o natur� divin� (2 Petru 1, 4). Ea a fost lucrat� în noi de 
Duhul Sfânt �i poart� caracterul izvorului ei: »Ce este n�scut din Duh, este duh« (Ioan 
3, 6). Este via�a Domnului Isus Însu�i (Coloseni 3, 4). Da, El este via�a noastr�. �i 
aceast� via�� este în leg�tur� cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a descoperit pentru 
noua natur�, �i ea se preocup� cu ele; lucruri care sunt cu mult mai presus de 
lucrurile vie�ii naturale. 
   Deci, na�terea din nou este legat� de Cuvântul lui Dumnezeu. Aici este numit 
Cuvântul lui Dumnezeu viu �i care r�mâne în veac. »Cuvântul« este descoperirea a ceea 
ce este Dumnezeu (Ioan 1, 1-14), în natura Sa, în caracterul S�u, în dragostea Sa, în 
c�ile Sale, pe scurt în tot ceea ce Îl descopere. De aceea Domnul Isus este numit �i 
Cuvântul lui Dumnezeu. �i El a spus despre Sine c� este »ceea ce de la început v� spun 
c� sunt« (Ioan 8, 25). Deci, cuvintele Lui exprimau ceea ce era El. Cuvântul grecesc 
folosit aici pentru »cuvânt« (logos) (în versetul 25 se folose�te un alt cuvânt) vorbe�te 
atât de gândul l�untric cât �i de cuvântul care d� expresie acestui gând. Noi am fost 
deci n�scu�i din nou prin ceea ce descopere gândurile lui Dumnezeu. Atunci, natura 
nou� trebuie s� fie în deplin� concordan�� cu Dumnezeu. 
   Cuvântul este viu �i r�mâne în veac (Evrei 4, 12). El este divin, �i de aceea etern �i 
neschimbabil. El este descoperirea Dumnezeului cel viu, - din care �i numai în care 
este via�a -, �i de aceea este viu. El este adev�rul, �i va r�mâne ve�nic adev�rul. Toate 
se pot schimba �i pot trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu se va schimba niciodat� �i 
va r�mâne totdeauna acela�i. Cât de important este în zilele noastre s� avem siguran�a 
în inim� c� Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvânt al lui Dumnezeu, �i c� nu se poate 
desfin�a (Ioan 10, 35). 
 
 
Capitolul 1 versetele 24 �i 25: C�ci orice f�ptur� este ca iarba, �i toat� slava ei 
ca floarea ierbii. Iarba se usuc� �i floarea ei cade jos, dar Cuvântul Domnului 
r�mâne în veac. �i acesta este Cuvântul care v-a fost propov�duit prin 
Evanghelie. 
 
   Din aceste versete se vede necesitatea na�terii din nou dintr-o s�mân�� nepieritoare, 
deci din Cuvântul lui Dumnezeu viu �i care r�mâne în veac (1 Corinteni 1, 23). Iarba 
reprezint� totdeauna în Scriptur� o durat� scurt� de via�� (Psalmul 103, 15; Matei 6, 
30). Deci toat� carnea (f�ptura) este ca iarba. Nimic ce este de la om, �i ce este din om, 
nu d�inuie�te. S-ar putea s� fie diferen�ieri; carnea poate avea slav�. Apostolul Pavel 
enumer� câteva sl�vi ale acesteia, atunci când nume�te lucrurile cu care carnea se 
poate l�uda, �i prin care omul firesc se poate deosebi de semenul lui (Filipeni 3, 4-6). 
Pentru tr�irea împreun� a oamenilor, �i pentru c�ile de domnie ale lui Dumnezeu 
asupra acestui p�mânt, nu este totuna dac� cineva tr�ie�te în necur��ie, în moarte �i 
este un uciga�, sau se preocup� ca altora s� le mearg� bine. Este o diferen�� între 
p�gânii care aduc închinare animalelor târâtoare, �i un izraelit, care cunoa�te pe 
Dumnezeul adev�rat, care apar�ine poporului leg�mântului �i î�i împline�te cu 
credincio�ie datoriile fa�� de închinarea exterioar� adus� lui Dumnezeu. 
   Isaia strig� poporului: orice f�ptur� este ca iarba (Isaia 40, 1-9)! Ce diferen�� moral� 
exist� între p�gâni, care nu cunosc pe Dumnezeu �i de aceea slujesc idolilor, �i iudeii 
care au Cuvântul lui Dumnezeu, �i cu toate acestea nu-I slujesc? Poporul Israel a 
ocupat prin harul lui Dumnezeu un loc deosebit între celelalte popoare, fiind ales de 
Dumnezeu; istoria lui a dovedit c� el a avut aceast� pozi�ie sublim� numai un timp 
scurt �i în chip nedes�vâr�it. Dup� aceea au c�zut mai jos decât popoarele care locuiau 
în jurul lor. »Iarba se usuc�, floarea cade, când sufl� vântul Domnului peste ea. În 
adev�r, poporul este ca iarba«, a scris Duhul Sfânt prin profet. Când Duhul Domnului 
sufl� peste zugr�veala sub�ire, a�a c� realitatea devine vizibil�, atunci se constat� c� 
nu exist� nici o diferen�� între iudeu �i p�gân. Atunci se spune: »Nu este nici o 
deosebire. C�ci to�i au p�c�tuit« (Romani 3, 22b-23a). 
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   Petru citeaz� pe Isaia. Dar el nu îl copiaz�. Isaia a scris: »Iarba se usuc�, floarea 
cade«. Petru scrie: »Iarba s-a uscat �i floarea a c�zut« (vezi versiunea GBV 1989 �i 
2001). Firea (carnea) a dovedit pe deplin la crucea Golgota cine este. Nu se poate 
recunoa�te nici m�car o lic�rire a vie�ii sau cea mai mic� utilitate a ei. Dumnezeu are 
numai judecata pentru ea (Luca 23, 31). Omul firesc �i-a ar�tat în chip des�vâr�it 
starea lui, repudiind pe Fiul lui Dumnezeu, Creatorul omului, �i r�stignindu-L. 
   Isaia 40 este un capitol neîn�eles de un om întors de curând la Dumnezeu. 
Dumnezeu vrea s� mângâie pe poporul S�u �i îi spune c� nu se g�se�te nimic la el, pe 
care poporul poate s� se bizuiasc�. Nu este lec�ia cea mai grea, pe care omul trebuie s-
o înve�e, �i în cea mai mare parte dup� întoarcerea lui la Dumnezeu, �i anume c� el nu 
numai c� a f�cut multe p�cate, dar �i natura lui este incorigibil de rea? Cât de mult se 
ap�r� mândria lui ca s� nu ajung� la cuno�tin�a c� »�tiu c� nimic bun nu locuie�te în 
mine, adic� în firea mea p�mânteasc�« (Romani 7, 18)! El nu g�se�te nici o mângâiere 
în cuvinte. Dimpotriv�, eperien�ele din practica acestui adev�r îl fac foarte nefericit. 
   Dar pentru acela care a înv��at cu adev�rat aceast� lec�ie �i a ajuns din Romani 7, 
24 la Romani 8, 1-3, este cea mai mare mângâiere pentru el, c� Dumnezeu �tie mult 
mai bine decât el c� nimic bun nu locuie�te în carne (firea p�mânteasc�), �i de aceea El 
nu se a�teapt� la nimic din partea ei. Dumnezeu îndreapt� atunci inima omului spre 
Cuvântul lui Dumnezeu, care r�mâne ve�nic neschimbat. Lui Dumnezeu nu-i pare r�u 
de darurile de har �i de chemarea f�cut� (Romani 11, 29)! Ceea ce Dumnezeu a 
f�g�duit lui Israel prin prorocul Isaia, va ajunge la îndeplinire. �i ce ne-a spus nou� 
Dumnezeu prin Cuvântul S�u, va r�mâne neschimbat. R�mâne pân� în ve�nicie. 
   Cuvântul grecesc (logos) din versetul 23 folosit pentru Cuvântul lui Dumnezeu nu 
este acela�i cu cel din versetul 25 (de 2 ori rema). Cuvântul logos red� mai mult 
gândurile l�untrice ale lui Dumnezeu �i Fiin�a Lui, în timp ce cuvântul rema red� ceea 
ce s-a spus (de exemplu în Evanghelii, �i a ajuns la noi), �i de aceea se refer� la voin�a 
lui Dumnezeu descoperit� nou�. Domnul Isus folose�te acest cuvânt când, de exemplu, 
face o diferen�iere clar� între scrierile lui Moise �i cuvintele Sale (Ioan 5, 47). El face o 
dieferen�iere �i între o „limb�” �i „cuvântul” (logos – Ioan 8, 43) S�u, cu toate c� atunci 
El  nu folose�te cuvântul rema. Abia dup� ce gândurile lui Dumnezeu (logos) au fost 
primite, pot fi în�elese cuvintele care exprim� aceste gânduri. 
   Deci cuvintele Domnului nu redau numai gândurile lui Dumnezeu, ci �i voin�a Lui 
f�cut� nou� cunoscut. �i deoarece Dumnezeu este neschimbabil, nici Cuvântul S�u nu 
este schimbabil. R�mâne pân� în ve�nicie. În limba greac� cuvântul ve�nicie este 
înso�it de articol. Aceasta este ve�nicia cunoscut� nou�, în care nu se mai poate 
schimba nimic. 
   Cuvântul a ajuns la ei prin vestirea Evangheliei. Cuvintele: »va fost propov�duit prin 
Evanghelie« sunt redate în greac� printr-un singur substantiv înso�it de articol. Se 
poate traduce literalmente „vestirea vestei bune”. 
   Tot ce le-a fost oferit prin Evanghelie era voia clar� a lui Dumnezeu, s� li se dea, �i 
era o certitudine care se extindea pân� în ve�nicie. Era voin�a clar� a Celui ve�nic 
(Domnul = Iehova = Cel ce este ve�nic). �i »Cuvântul Domnului« a fost scris pentru noi, 
a�a c� �i noi Îl avem în Scripturi. În mijlocul unei lumi care a lep�dat pe Dumnezeu �i 
pe Hristos �i care acum este foarte departe de Dumnezeu, o lume în care totul se 
schimb� zilnic �i care în cele din urm� va fi nimicit� prin judecat�, noi avem ceva de la 
Dumnezeu, pe care ni l-a dat El Însu�i. �i când cerurile vor pieri cu trosnete mari �i 
elementele vor fi mistuite de foc, �i p�mântul �i toate lucr�rile de pe el vor arde (2 Petru 
3, 10), Cuvântul lui Dumnezeu va r�mâne, a�a c� se va vedea, c� tot ce ni s-a spus în 
acest Cuvânt este adev�rat. 


