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Studierea Cuvântului lui Dumnezeu

„Vechiul  i  Noul  Testament  sunt  legate  laolaltă  prin  legătura  de  aur  a  luiș  
Dumnezeu.  Trebuie  să  ne  familiarizăm  cu  Scripturile  Vechiului  Testament.  Faptul  că  
Dumnezeu  este  neschimbător  ar  trebui  să  se  vadă  cu  claritate;  ar  trebui  studiate  
asemănările în procedeele Sale cu oamenii în dispensa iunea trecută i cea prezentă. Subț ș  
inspira ia Duhului Sfânt, Solomon a scris: „Ceea ce a fost este acum, i ceea ce va fi, a fostț ș  
deja; i Dumnezeu cere ceea ce a trecut.” În mila Sa, Dumnezeu repetă procedeele Sale dinș  
trecut. El ne-a dat un raport al procedeelor Sale din trecut. Pe acestea trebuie să le studiem  
cu aten ie, deoarece istoria se va repeta. Noi suntem i mai răspunzători decât aceia aț ș  
căror experien ă este înregistrată în Vechiul Testament; deoarece gre elile lor, i rezultateleț ș ș  
acelor gre eli, au fost înregistrate pentru beneficiul nostru.”ș

„ i îngerul care vorbea cu mine” scrie Zaharia „a venit din nou i m-a trezit, ca pe un om careȘ ș  
este trezit din somnul său, i mi-a zis: Ce vezi? Iar eu am zis: Am privit, i iată, un sfe nic cu totulș ș ș  
de aur cu un potir în vârful lui, i cele apte candele ale lui pe el; i apte evi la cele apte candele,ș ș ș ș ț ș  
care sunt în vârful lui. i doi măslini lângă el, unul pe partea dreaptă a potirului i celălalt pe parteaȘ ș  
stângă a lui... Atunci am răspuns i i-am zis: Ce sunt ace ti doi măslini în dreapta sfe nicului i înș ș ș ș  
stânga lui? i am răspuns din nou i am i-am zis: Ce sunt aceste două ramuri de măslin, care prinȘ ș  
cele două evi de aur golesc undelemnul de aur din ele însele? i el mi-a răspuns i a zis: Nu tii ceț Ș ș ș  
sunt acestea? Iar eu am spus: Nu, domnul meu. Atunci el a zis: Acestea sunt cei doi un i care stau înș  
picioare lângă Domnul întregului pământ.” (Zaharia 4:1-3, 11-14 Biblia Fidela)

Ace ti mesageri cere ti varsă uleiul auriu din ei în i i, astfel ca lumina să poată fi dată celuiș ș ș ș  
care caută sârguincios adevărul. „Nu prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Meu, spune Domnul 
o tirilor.”  (Zaharia  4:6)  „ i  ve i  cunoa te  că  sunt  în  mijlocul  lui  Israel  i  că  Eu sunt  Domnulș Ș ț ș ș  
Dumnezeul vostru i niciun altul; i poporul Meu nu se va ru ina niciodată.” (Ioel 2:27)ș ș ș

Mul i dintre aceia pe care Domnul i-a chemat să lucreze pentru El în lucrarea pentru sufleteț  
sunt încărca i cu o cantitate de căr i acumulate. A cumpăra căr i a devenit pentru unii o pasiune.ț ț ț  
Adesea aceste căr i  stau pe rafturile bibliotecii, abia atinse. Unele sunt citite; dar dacă timpul careț  
este  ocupat  cu studiere acestor  căr i  ar  fi  devotat  rugăciunii  stăruitoare,  dacă pastorii  i-ar  uniiț ș  
sufletul cu Învă ătorul divin, i ar cerceta Scripturile, fiind înfometa i i înseta i după cunoa tereaț ș ț ș ț ș  
care vine direct de la Izvorul nesfâr it, atunci ei ar fi mult binecuvânta i.ș ț

Aceia care depind numai de Dumnezeu nu au nevoie de biblioteci scumpe pentru a câ tiga oș  
pătrundere a Scripturilor. Multe căr i scumpe nu sunt vitale; i aceia care studiază aceste căr i înț ș ț  
detrimentul studierii Bibliei se află în pericolul de a deveni confuzi în ideile lor. Nu este un fapt 
acela  că,  aceia  care  de in  cele  mai  multe  „ajutoare”  (materiale  ajutătoare),  în  sensul  căr ilorț ț  
teologice, sunt cei mai pu in pregăti i pentru a sus ine înaintea altora cuvântul vie ii? Dumnezeu ne-ț ț ț ț
a dat un ajutor, Cuvântul Său cel sfânt, acesta este cu totul sigur; pe acesta ne putem baza. Păstorii 
turmei lui Dumnezeu, care citesc i studiază această carte de încredere, i care se roagă pentru aș ș  
primii informa ii din ea, vor descoperii mesagerii cere ti aflându-se chiar acolo, gata să reverse dinț ș  
ei uleiul auriu.

Discursul unui pastor trebuie să fie scurt. Dacă un discurs este lung, î i pierde jumătate dinș  
putere. Acela care înva ă pe al ii Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să- i cultive puterile vorbirii,ț ț ș  
astfel ca subiectele sacre asupra cărora el zăbove te să poată fi prezentate în cea mai bună manieră,ș  
astfel încât uleiul pre ios să facă ca lampa sa să reflecte raze clare i deslu ite. Adevărul nu ar trebuiț ș ș  
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să piardă nimic din puterea i atrac ia frumuse ii sale din cauza canalului prin care este comunicat.ș ț ț  
Ar trebui să căutăm să cultivăm cele mai curate, mai înalte i mai nobile calită i, astfel încât săș ț  
putem prezenta în mod corect caracterul sfânt i sacru al lucrării i cauzei lui Dumnezeu. ș ș

„Fi i cura i, cei care purta i vasele Domnului.” „Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luatț ț ț  
fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc 
străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au 
murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi 
sfinţit  de  cei  ce  se  apropie  de Mine şi  voi  fi  proslăvit  în  faţa  întregului  popor.”  (Lev.  10:1-3) 
Dumnezeu a dat întregului Israel o lec ie necesară. Ar fi bine ca to i să citească i să mediteze laț ț ș  
cuvintele din capitolul 10 al căr ii Levetic. Nu este o consecin ă suficientă pentru ca noi să luămț ț  
aminte la ceea ce facem atunci când ne aflăm în slujba Domnului? Dar nu sunt uitate aceste lucruri? 
Nu este Cuvântul Domnul privit cu nepăsare? Nu este foc străin, despre care Domnul a poruncit să 
nu fie folosit, pus în cădelni e i amestecat cu tămâia care este oferită înaintea Domnului?ț ș

Acela  care  prezintă  Cuvântul  vie ii  nu  trebuie  să  îngăduie  ca  multele  poveri  să  seț  
îngrămădească  asupra  lui.  El  trebuie  să- i  ia  timp să  studieze  Cuvântul  lui  Dumnezeu i  să- iș ș ș  
cerceteze  propria  inimă.  Dacă  î i  examinează  îndeaproape  propria  inimă,  i  dacă  se  predăș ș  
Domnului, el va în elege mai bine cum să prindă (să priceapă) lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu.ț  
Învă ătorul sârguincios i umil, care caută prin rugăciuni stăruitoare i studiu după adevăr, a a cumț ș ș ș  
este acesta în Isus,  va fi  cu siguran ă răsplătit.  El caută după ajutor,  nu de la ideile scriitorilorț  
omene ti, ci de la însă i Izvorul în elepciunii i cunoa terii; i lucrarea Duhului Sfânt este aceea deș ș ț ș ș ș  
a vărsa uleiul auriu în vasele de aur, astfel încât lămpile (candelele) să poată transmite mai departe  
raze clare i desăvâr ite, aducând la lumină scopurile lui Dumnezeu în adevăruri de un nivel maiș ș  
înalt. Sub conducerea inteligen elor sfinte, căutătorul Scripturilor în elege adevărul revela iei divine.ț ț ț  
Ce privilegiu este acesta!

În elegerea Bibliei  este  singurul mijloc prin care putem spera să semănăm semin eleț ț  
adevărului în inimile altora. Noi nu în elegem suficient nevoia după Cuvântul lui Dumnezeu înț  
lucrarea evangheliei. Nu prin tăria sau puterea agentului omenesc este impresionata adevărul asupra 
min ilor, „ci prin Duhul Meu, spune Domnul o tirilor.” Temperamentul deosebit, sau cunoa terea iț ș ș ș  
în elepciunea celui care predică, nu pot face ca această lucrare să aibă succes. Pavel poate semăna,ț  
i Apolo să ude, dar Domnul face să crească. Cel care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să înal eș ț  

cuvântul Viului Dumnezeu. Hristos trebuie să fie înăl at ca Mântuitorul răstignit.ț
 Prin prezentarea Cuvântului individual în familii i în biserică, adevărul trebuie să fie făcutș  

cunoscut. Aceasta este metoda rânduită de Domnul prin care procedeele Sale trebuie să fie păstrate 
proaspete (în minte) de la o genera ie la alta.  Multe ar trebui să fie îndeplinite prin predicareaț  
Cuvântului. Când serviciile din casa Domnului sunt văzute ca fiind mijlocul prin care Duhul Sfânt 
lucrează prin Cuvânt, o putere mai înaltă decât puterea omenească lucrează, nu din cauza marii 
eficien e a vorbitorului, ci din cauza tăriei i puterii lui Dumnezeu. ț ș

Învă ătorul adevărului ar trebui să avanseze în cunoa tere, crescând în har i în experien a saț ș ș ț  
cre tină, cultivând obiceiuri i practici care îl onorează pe Dumnezeu i Cuvântul Său. Ei ar trebuiș ș ș  
să arate altora cum să facă o aplica ie practică a Cuvântului. Fiecare pas înainte pe care îl facemț  
printr-o capacitate sfin ită, în diferite studii, ne vor ajuta să în elegem Cuvântul lui Dumnezeu; iț ț ș  
studiul  Scripturilor  ne ajută  în  studiul  altor  ramuri  care sunt  esen iale  în  educa ie.  După primaț ț  
familiarizare cu Biblia, interesul căutătorului sârguincios cre te cu rapiditate. Disciplina câ tigatăș ș  
printr-un studiu regulat al Cuvântului lui Dumnezeu îl face capabil să în eleagă o prospe ime iț ț ș  
frumuse e în adevăr pe care nu a mai observat-o vreodată. A face referire la versete biblie, atunciț  
când vorbe te, devine un lucru natural i u or de realizat pentru un student al Bibliei.ș ș ș

Mai presus de toate, este esen ial pentru învă ătorul Cuvântului lui Dumnezeu să caute cuț ț  
stăruin ă să aibă pentru el însu i o dovadă interioară a Scripturilor. Cel care vrea să fie binecuvântatț ș  
cu această dovadă trebuie să cerceteze Scripturile pentru el însu i. Pe măsură ce înva ă lec iile dateș ț ț  
de Hristos, i compară verset cu verset, pentru a vedea dacă el însu i are aprobarea ei (a Scripturii),ș ș  
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el va ob ine o cunoa tere a Cuvântului lui Dumnezeu i adevărul se va întipări în sufletul lui.ț ș ș
Adevărul este adevăr. Nu trebuie să fie împachetat în ornamente frumoase astfel încât 

imaginea sa exterioară să fie admirată. Învă ătorul trebuie să facă adevărul clar i puternicț ș  
pentru minte (în elegere) i pentru con tiin ă. Cuvântul este o sabie cu două tăi uri, care taieț ș ș ț ș  
în ambele sensuri. Nu pă e te ca i cum ar fi încăl at cu ni te papuci moi. ș ș ș ț ș

Există multe cazuri în care oameni care au apărat cre tinismul de sceptici i-au pierdut maiș ș  
apoi sufletele lor în i i în labirintul scepticismului. S-au molipsit de această boală i au murit dinș ș ș  
punct de vedere spiritual. Ei au avut argumente solide pentru adevăr, i multe dovezi exterioare, darș  
nu au avut o credin ă care rămâne (ancorată) în Hristos. Oh, există mii i mii de pretin i cre tini careț ș ș ș  
nu  studiază  niciodată  Biblia.  Studia i  Cuvântul  lui  Dumnezeu  cu  rugăciune  pentru  beneficiulț  
propriului vostru suflet. Atunci când asculta i cuvântul predicatorului, dacă el are o legătură vie cuț  
Dumnezeu, ve i descoperi că Duhul i Cuvântul sunt în acord.ț ș

Vechiul  i  Noul Testament sunt legate laolaltă prin legătura de aur a lui Dumnezeu.ș  
Trebuie  să  ne  familiarizăm cu Scripturile  Vechiului  Testament.  Faptul  că  Dumnezeu  este 
neschimbător ar trebui să se vadă cu claritate; ar trebui studiate asemănările (existente) în 
procedeele Sale cu oamenii în dispensa iunea trecută i cea prezentă. ț ș Sub inspira ia Duhuluiț  
Sfânt, Solomon a scris: „Ceea ce a fost este acum, i ceea ce va fi, a fost deja; i Dumnezeuș ș  
cere ceea ce a trecut.” În mila Sa, Dumnezeu repetă procedeele Sale din trecut. El ne-a dat un 
raport al procedeelor Sale din trecut. Pe acestea trebuie să le studiem cu aten ie, deoareceț  
istoria  se  va  repeta. Noi  suntem i  mai  răspunzători  decât  aceia  a  căror experien ă  esteș ț  
înregistrată în Vechiul Testament; deoarece gre elile lor, i rezultatele acelor gre eli, au fostș ș ș  
înregistrate pentru beneficiul nostru. Semnalul de alarmă a fost dat pentru a ne ine departe deț  
terenul interzis i ar trebui să fim avertiza i să nu facem cum au făcut ei, i o pedeapsă i mai rea săș ț ș ș  
cadă  asupra  noastră.  Binecuvântările  acordate  celor  din  genera iile  trecute  care  au  ascultat  deț  
Dumnezeu  sunt  înregistrate  pentru  ca  noi  să  fim încuraja i  să  umblăm cu grijă,  în  credin ă  iț ț ș  
ascultare. Judecă ile împotriva făcătorilor de rele sunt prezentate pentru ca noi să ne temem i săț ș  
tremurăm înaintea lui Dumnezeu. Această biografie a Scripturii este o mare binecuvântare. Această 
instruire pre ioasă, experien a veacurilor, ne este lăsată ca mo tenire.ț ț ș

Este un timp bine folosit acela petrecut în cercetarea Scripturilor „căci în ele crede i că ave iț ț  
via a ve nică”.  i Isus declară: „Acestea sunt cele care mărturisesc despre Mine”.  Prin lucrareaț ș Ș  
Duhului Sfânt adevărul este fixat în minte i întipărit în inima studentului sârguincios i temător deș ș  
Dumnezeu. i nu doar el este binecuvântat de o astfel de muncă;  sufletele cărora le comunicăȘ  
adevărul, i pentru care va trebui într-o zi să dea socoteală, sunt de asemenea mult binecuvântate.ș  
Aceia care fac din Dumnezeu sfătuitorul  lor  culeg cel  mai  pre ios  seceri  pe măsură ce adunăț ș  
spicele aurii ale adevărului din Cuvântul Său, pentru că Învă ătorul ceresc este aproape, chiar lângăț  
ei.  Acela care ob ine calificarea pentru lucrare în felul acesta va fi îndreptă it la binecuvântareaț ț  
promisă aceluia care îi întoarce pe mul i la neprihănire. ț
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