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7 

 
INTRODUCERE 

 

Pentru un copil adevărat al lui Dumnezeu, nimic 
nu este mai prețios ca acea carte a Lui, care îl inspiră. Ea 
este ca o mină în care se găsesc tot felul de metale și pi-
etre prețioase, poleite cu aur și argint. Lucrurile cele 
mai necesare pentru scopurile obișnuite ale vieții sunt 
cele care se află la suprafață. Acestea sunt adevărurile 
simple ale Evangheliei, care sunt esențiale pentru mân-
tuire. Dar mai în adâncime se găsesc fierul, tinul, cu-
prul – adică adevărurile puternice, doctrinele, princi-
piile practice, care provoacă puterile minții să dezvolte 
în noi, să îi dea tărie și consecvență caracterului creștin. 
Totuși, dincolo de acestea se găsește o comoară inepu-
izabilă de pietre prețioase, a căror cercetare ne desco-
peră noi nestemate de o strălucire neegalată și de o fru-
musețe surprinzătoare. 

Biblia este cartea speranțelor creștinului, cea care îi 
prezintă garanția moștenirii lui. Este el un călător într-
o țară străină? Această carte conține descrierea țării de 
care este el legat, cu o hartă care îi arată calea într-acolo 
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și pe care sunt desenate toate intersecțiile și căile lătu-
ralnice. Este el ca un navigator pe oceanele tulburate ale 
vieții? Biblia este harta și compasul lui. În ea, el găsește 
toate stâncile și coastele marcate distinct, ca și multele 
locuri periculoase unde alții au naufragiat. 

Văzând, așadar, că avem o astfel de comoară în mâ-
ini, n-ar trebui să ne surprindă că suntem îndemnați să 
căutăm lucrurile prețioase depozitate în ea, și nici că 
este normal pentru creștini să le placă să studieze pagi-
nile ei sacre. „Cuvântul Tău”, spunea psalmistul, „este 
o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea 
mea” (Ps. 119:105). Este ca o lampă care luminează ca-
lea noastră în mijlocul întunericului nopții, pentru a ne 
ghida pașii. De aceea, creștinul sincer va cerceta Cuvân-
tul lui Dumnezeu pentru a cunoaște voia Lui, cu mai 
multă nerăbdare decât ar căuta comori ascunse de aur 
și argint. El își va pune astfel inima la lucru, în ascultare 
de porunca lui Dumnezeu.  

După darea Legii, Moise a spus: „Puneți-vă la 
inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți 
copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cu-
vintele Legii acesteia” (Deut. 32:46). A pune la inimă 
ceva anume implică să avem o astfel de dragoste și do-
rință după acel lucru, care să ne conducă la o hotărâre 
puternică de a face orice efort posibil pentru a-l obține; 
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și acesta ar trebui să fie simțământul clar, ferm și per-
manent din inimile noastre, în ceea ce privește cunoaș-
terea voii lui Dumnezeu, așa cum este ea revelată în Cu-
vântul Lui. Și, pe măsură ce obținem această cunoaș-
tere, trebuie să îl imităm pe psalmist, care a spus: 
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătu-
iesc împotriva Ta” (Ps. 119:11). Obiectivul acestei 
strângeri a Cuvântului în inima lui era acela de a cu-
noaște cum să își corecteze comportamentul astfel în-
cât să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. La fel 
trebuie și noi să strângem Cuvântul lui Dumnezeu în 
inimile noastre, și din același motiv. Trebuie să îl stu-
diem ca pe călăuza vieții noastre. Ori de câte ori deschi-
dem această carte binecuvântată, atitudinea inimii 
noastre trebuie să fie aceasta: „Doamne, ce vrei Tu să 
fac?” Haideți să ne apropiem de Cuvânt cu un duh de 
ascultare, ca al unor copii, și astfel nu vom eșua să aflăm 
care este voia lui Dumnezeu.  

Dar apoi, când am văzut care este îndatorirea noas-
tră, din Cuvântul lui Dumnezeu, următorul lucru este 
să împlinim acea îndatorire fără amânare. În primul 
rând, trebuie să avem o dorință serioasă de a afla care 
sunt îndatoririle noastre, apoi să avem o hotărâre clară și 
de nestăvilit să împlinim acele lucruri imediat ce am aflat 
de ele. Presiunea împlinirii îndatoririlor cunoscute este 
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exercitată la momentul prezent; iar când știm care este 
îndatorirea noastră prezentă, orice întârziere în a o îm-
plini este păcat. 

După aceste remarci, vreau să vă dau câteva sfaturi 
practice în ce privește citirea și studierea cu folos a Sfin-
telor Scripturi. 
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1 
CITEȘTE SCRIPTURA                            

ÎNTR-UN LOC RETRAS 
 

Citește Biblia în cămăruța ta sau într-un loc unde 
nu vei fi întrerupt, nici de conversațiile altora, nici de 
atracțiile altor lucruri. Nu încerca să îți umpli micile 
pauze de la lucrul tău cu citirea Cuvântului lui Dum-
nezeu. Folosește aceste momente pentru a citi lucruri 
mai puțin importante. Citirea Scripturilor înseamnă a 
conversa cu Dumnezeu, care ne vorbește atunci când 
noi citim Cuvântul Său cel sfânt. Ochii Lui, care văd 
totul, sunt ațintiți asupra inimilor noastre, și El știe 
dacă noi ne aventurăm în conversații serioase sau nu. 
Dacă citim Cuvântul Lui cu o atitudine atât de nepă-
sătoare încât să nu înțelegem semnificația lui și să nu ne 
adăpăm din el, Îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum am 
prețui mai puțin ajutorul Lui decât pe cel al unui om 
din această lume. Așa că haideți să nu ne apropiem ni-
ciodată de Cuvântul lui Dumnezeu altfel decât cu un 
sentiment de reverență și temere sfântă. 
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2 
PREGĂTEȘTE-ȚI                                  

INIMA ȘI MINTEA 
 

Pregătește-ți inima înainte de a te apropia de Cu-
vântul lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să vizităm o per-
soană foarte importantă, de la care vrem să obținem fa-
voruri deosebite, ar trebui să luăm aminte să fim pregă-
tiți în orice privință pentru acea ocazie. Așa să facem și 
cu mințile noastre când mergem să vorbim cu Dumne-
zeu. Să dăm la o parte toate gândurile lumești și să ne 
străduim să nutrim o atitudine blândă, sfântă și gândi-
toare, astfel ca adevărurile la care contemplăm să își lase 
amprenta asupra inimilor noastre. 
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3 
CAUTĂ AJUTORUL                               
DUHULUI SFÂNT 

 

Hristos le-a promis ucenicilor Lui că, atunci când 
Duhul Sfânt avea să vină, El îi va „călăuzi în tot adevă-
rul” (Ioan 16:13). Fără influența Lui, care iluminează 
mintea, nu putem pricepe nimic din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Și fără influența Lui plină de har, n-am fi 
dispuși să îl împlinim.  

Dar iată că avem cea mai mare încurajare să căutăm 
ajutorul acestei Călăuze divine. Hristos ne garantează 
că Dumnezeu este mai mult decât dornic să le dea Du-
hul Sfânt celor care I-L cer, mai mult decât sunt părin-
ții din această lume dornici să le dea daruri bune copii-
lor lor (Matei 7:11).  

Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, să 
ne rugăm ca El să ne arate adevărul, îndatoririle noastre 
și să ne facă inimile dornice să le împlinim; și ca, atunci 
când punem în aplicare voia Lui, El să ne păstreze ini-
mile ațintite către Dumnezeu având același obiectiv. 
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4 
CITEȘTE CA SĂ VEZI CUM                           
SE APLICĂ ÎN CAZUL TĂU 

 

Oricând descoperim un adevăr, să cercetăm să ve-
dem ce implică el în cazul nostru. Dacă se referă la sim-
țămintele tale spirituale, compară acel adevăr cu starea 
inimii tale. Dacă se referă la duhul și temperamentul 
creștinului, la relația lui cu ceilalți creștini sau cu lu-
mea, compară acele lucruri cu purtarea ta. Dacă se re-
feră la vreo îndatorire pozitivă, întreabă-te dacă ai îm-
plinit-o. Și, în orice lucru te vei descoperi deficitar, stră-
duiește-te să practici pocăința și să ceri iertarea prin sân-
gele lui Hristos, alături de harul care să te facă în stare 
să corectezi ceea ce ai descoperit greșit la tine. 
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5 
CITEȘTE SCRIPTURA                           
CU REGULARITATE 

 

O porție zilnică de hrană este la fel de necesară pen-
tru trup și pentru suflet. Cuvântul lui Dumnezeu este 
pâinea vieții veșnice și „hrana sufletului”. Ia-ți, deci, 
porția zilnică de hrană astfel ca sufletul tău să nu înfo-
meteze. Pentru acest scop, alege acele momente ale zilei 
când este cel mai puțin probabil să fii întrerupt, când 
te poți retrage și poți închide ușa acestei lumi, când poți 
să îți controlezi mintea cel mai bine. Și nu există vreun 
moment mai potrivit pentru aceasta decât dimineața, 
când mintea este clară, vioaie, nestânjenită și pregătită 
să primească influența Cuvântului. Și sfârșitul zilei este 
un moment potrivit pentru a cerceta Cuvântul Dom-
nului, dar aici depinde mult de starea trupului. Dacă 
ești deja obosit și îngreunat după truda zilei, mai de-
grabă aș recomanda ca tot timpul cercetării Cuvântu-
lui să fie alocat dimineața. Dar nu aș vrea nicidecum să 
spun că trebuie să te limitezi la aceste momente ale zilei. 



CUM SĂ STUDIEZI BIBLIA 

20 

Oricând natura lucrului tău îți permite să te retragi su-
ficient timp pentru a-ți îndrepta mintea către adevărul 
biblic, poți să te adapi fără opreliște din acest nesfârșit 
izvor de apă vie. 
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6 
STUDIAZĂ SCRIPTURA                     

SISTEMATIC 
 

Dacă citești Biblia la întâmplare, un pic de aici, un 
pic de colo, gândirea ta cu privire la adevărul divin va fi 
limitată și parțială. Această metodă poate fi folosită nu-
mai când citești strict cu scop devoțional, și numai 
când ai dedicat deja un alt timp pentru a căpăta o înțe-
legere mai cuprinzătoare și mai esențială a întregii Bi-
blii. Sfintele Scripturi sunt ca o masă cu mâncăruri de-
licioase, cu multe feluri și multe ingrediente. În ea se 
găsește istorie, biografii, eseuri argumentative și didac-
tice,1 și poezie. Chiar dacă aceste diferite modalități de 
scriere sunt prezente într-un număr de cărți atât de 
mare, scrise de numeroși autori, și în diferite epoci, fără 
a se înțelege între ei, totuși vedem în întregul Bibliei o 
unitate remarcabilă și o armonie perfectă. Orice lucru, 
chiar de la început, ne îndreaptă privirile către planul 
de răscumpărare glorios descoperit în Evanghelie. 

 
1 didactic – care are ca scop învățarea, instruirea. 
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Chiar dacă, la o primă vedere, am putea să simțim lipsa 
unui sistem regulat de doctrină, totuși, la o privire 
atentă, vom descoperi înțelepciunea divină în felul 
cum aceste învățături sunt prezentate. Găsim în ea 
principiile lucrării Lui prezentate în exemple vii, care 
ne oferă o vedere mai clară și mai vie asupra acestora 
decât am putea să o căpătăm în urma studierii unui sis-
tem abstract de doctrine. Iată câteva sfaturi utile pen-
tru un studiu sistematic și detaliat al Bibliei:  

1. Privește la scopul ei central 

Păstrează mereu în mintea ta marele scop al Scrip-
turii, anume acela de a-i convinge pe oameni de starea 
lor pierdută și ruinată, să le descopere calea mântuirii, 
și să îi convingă să o primească. 

2. Propune-ți să înțelegi sensul a ceea ce este scris 

Scopul tău constant să fie acela de a descoperi care 
este înțelesul simplu și evident a ceea ce a vrut să spună 
scriitorul, pentru că aceasta este intenția Duhului 
Sfânt. Pentru a te ajuta în acest sens, caută să ai în ve-
dere următoarele aspecte particulare:  

(1) Străduiește-te să te obișnuiești cu particulari-
tățile stilului fiecărui scriitor biblic. Chiar dacă Scrip-
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tura a fost inspirată de Duhul Sfânt, acest lucru s-a fă-
cut astfel încât fiecare scriitor s-a folosit de un stil și o 
exprimare care sunt particulare personalității lui. 
Acest lucru nu invalidează dovada originii divine a tex-
tului, ci mai degrabă ne arată înțelepciunea Duhului 
Sfânt. Dacă întreaga Biblie ar fi fost scrisă într-un stil 
uniform de la un capăt la altul, ar fi putut fi atacată cu 
privire la autenticitatea ei. Lipsa unei astfel de unifor-
mități ne oferă dovada concludentă că Biblia nu poate 
fi lucrarea unui impostor. O spun din nou, un stil con-
tinuu de-a lungul întregii Biblii ar fi făcut o carte atât 
de groasă să fie plictisitoare și neatractivă la citit. Dar 
varietatea bogată prezentată de diferiții autori ai acestei 
binecuvântate cărți ajută infirmităților noastre și face 
citirea ei plăcută și încântătoare. 

(2) Cercetează caracterul, starea și lucrarea autoru-
lui; studiază momentul, locul și ocazia cu care el a scris 
cartea; studiază despre oamenii cărora li s-a adresat ini-
țial. Aceste lucruri te vor face în stare să înțelegi aluziile 
și trimiterile autorului la circumstanțe și obiceiuri 
anume, și să observi aplicațiile practice ale principiilor 
enunțate. 

(3) Ia în considerare scopul sau obiectivul princi-
pal al cărții, sau ceea ce autorul a vrut sau și-a propus să 
transmită prin ea. Observă de asemenea planul general 
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pe care el l-a urmărit și metoda de adresare folosită. 
Aceste lucruri te vor ajuta să descoperi principalele 
idei, să vezi dacă este o carte care vrea să argumenteze 
în favoarea unei învățături anume, dacă este o carte 
care conține învățături specifice despre providența lui 
Dumnezeu, ori dacă este o carte istorică. 

(4) Acolo unde limbajul este dificil de înțeles, fii 
foarte atent la context, și astfel vei găsi, în general, ex-
plicația a ceea ce a vrut scriitorul să transmită. Dar dacă 
nici așa nu poți distinge înțelesul, ia în considerare dacă 
nu cumva exprimarea dificilă este parte din stilul scrii-
torului. Dacă este așa, uite-te la locul unde el a folosit 
acea exprimare într-o altă conjunctură, și vezi ce a vrut 
să spună acolo. Dacă nici asta nu te ajută, studiază pa-
sajele din alte părți ale Scripturii care se referă la același 
subiect, și compară-le cu pasajul pe care nu l-ai înțeles. 
În general, aceasta va clarifica până și cele mai dificile 
pasaje. Dar dacă încă ai dubii, poți găsi ajutor consul-
tând comentariile celor care au studiat mai profund 
acele versete și care, cunoscând limba în care cartea a 
fost scrisă la început, au fost în măsură să treacă peste 
dificultatea înțelegerii pasajului respectiv. Însă atunci 
când citești comentarii, ține minte întotdeauna că ele 
sunt scrise de oameni supuși greșelii, astfel că opiniile lor 
nu trebuie luate ca fiind egale Scripturii. Totuși, te poți 
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folosi de înțelegerea lor, fără a-ți însuși în mod necesar 
gândirea lor. Vei fi convins să faci acest lucru pentru că, 
în multe aspecte, acești comentatori ajung să aibă opi-
nii diferite. 

3. Nu te grăbi 

Nu studia un text prea lung în momentele pe care 
le dedici cu regularitate studiului Bibliei. Acest lucru te 
poate face să te grăbești, și să ratezi înțelesul sau să eșu-
ezi să te adapi din el. Mai bine să studiezi un singur ver-
set în profunzimea lui decât să citești o duzină de capi-
tole în grabă.  

Hrana pe care o primești de la alimente depinde 
mai puțin de cantitatea ei și mai mult de cât de bine este 
digerată. Așa este și cu mintea: o singură idee, dar clară, 
este mai bună decât o duzină de idei confuze. Iar min-
tea, ca și stomacul, poate fi umplută cu hrană nedige-
rată.  

Gândește-te la fiecare pasaj pe care îl citești până 
vei căpăta o imagine completă și clară imagine cu pri-
vire la adevărul pe care îl prezintă.  

Ațintește-ți mintea și inima la acesta, după cum al-
bina se fixează de floare și nu o părăsește până nu a ex-
tras mierea pe care ea o conține. 
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4. Citește Biblia după un plan2 

Studiind Biblia în întregime și ținând cont de legă-
tura pasajelor între ele, vei obține o vedere mai largă asu-
pra conținutului ei și vei percepe mai clar unitatea din 
scopul ei. Dar n-aș vrea să te rezumi la citirea regulată a 
întregii Biblii o singură dată. Anumite părți din cărțile 
istorice pot să nu implice mult studiu, comparativ cu 
acele cărți care sunt mai argumentative și mai doctri-
nare; anumite părți ale Cuvântului lui Dumnezeu au un 
caracter mai devoțional decât altele, așa încât ele sunt 
mai potrivite pentru a fi folosite zilnic în viața practică.  

Un plan de citire foarte bun este acela de a par-
curge în paralel Vechiul și Noul Testament, câte o por-
țiune din ambele în fiecare zi. Dacă începi cu Geneza, 
Iov și Evanghelia după Matei și citești apoi zilnic câte 
un capitol din fiecare, și dacă vei citi câte 3 psalmi în 
fiecare zi de duminică, vei reuși să citești întreaga Biblie 
într-un an, și vei avea parte zilnic de o varietate adecvată 
de pasaje. În afara acestui plan, ar trebui să citești frec-
vent cărțile mai devoționale sau practice. Cartea Psal-
milor prezintă o varietate de experiențe ale credincio-
sului și ea poate fi utilizată des cu mult folos și pentru 

 
2 Un excelent plan de citire a întregii Biblii într-un singur an, care presupune și 
citirea Noului Testament și a Psalmilor de două ori, este Planul de Citire a Bibliei 
al lui M’Cheyne. 
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a aduce multă mângâiere în toate circumstanțele. 
Aceasta este singura carte a Bibliei care nu necesită să 
fie citită la rând. Psalmii pot fi citiți independent unul 
de altul, pentru că așa au fost scriși și nu au în mod ne-
cesar legături între ei.  

Alte cărți ale Bibliei au fost scrise, în mare parte, 
precum o predică sau o epistolă. Ele au fost împărțite 
în capitole și versete, pentru o folosire mai ușoară. Dacă 
citești un singur capitol, ignorându-le pe celelalte, vei 
pierde legătura dintre ele; este ca și cum ai lua o predică, 
ai citi o pagină sau două, apoi ai renunța, așa încât n-ai 
avea o vedere completă asupra subiectului tratat de au-
tor. De aceea, eu aș recomanda ca, în afară de citirea zil-
nică a Vechiului și Noului Testament, să studiezi întot-
deauna mai în detaliu una dintre cele mai dificile și mai 
rodnice cărți. Dacă în schimb mergi la o școală dumi-
nicală, fie ca învățător, fie ca elev, lecțiile studiate acolo 
ar putea fi suficiente pentru acest scop.  

Înainte de a începe studiul unei cărți a Bibliei, ar 
trebui să îți faci cumva timp să citești pentru început 
întreaga carte dintr-o dată, ca să poți observa mai ușor 
scopul pe care l-a avut autorul. Vei vedea că această 
abordare va fi folositoare oricând vei găsi timp pentru 
a proceda astfel. Vei fi interesat mai ales să analizezi în 
acest fel și cărțile pe care deja le-ai studiat. Cu cât vei fi 
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studiat aceste cărți mai profund, cu atât mai adânc vei 
pătrunde în analiza finală pe care o vei face. Vei avea 
mari avantaje de pe urma folosirii unei concordanțe bi-
blice și a unui dicționar biblic. Analizând pasajele para-
lele, vei vedea cum o parte a Scripturii o explică pe cea-
laltă și vei observa cum ele se armonizează reciproc. 

5. Studiază anumite subiecte 

În citirea Scripturii, există anumite subiecte care 
necesită studiate cu atenție, și pe care ar trebui să le ana-
lizezi constant. 

a. Ce observ eu în acest text care vorbește sau se re-
feră la Hristos? Dacă nu vei avea această întrebare în 
minte, vei pierde jumătate din scopurile multelor pa-
saje din Vechiul Testament, și multe dintre ele ți se vor 
părea aproape fără un înțeles clar. Explicația este că Ve-
chiul Testament este plin de simboluri, tipare și profe-
ții care fac referire la Hristos, care în ele însele par fără 
sens, dar când sunt înțelese, devin de o frumusețe ine-
galabilă și pline de învățătură. 

b. Biblia conține de asemenea istoria bisericii. Stră-
duiește-te așadar să descoperi care era starea bisericii3 la 

 
3 biserica – această referință indică faptul că autorul crede că există un singur popor 
al lui Dumnezeu atât în Vechiul cât și în Noul Testament, format numai din cei 
mântuiți doar prin credință. 
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momentul despre care citești.  

Vei observa de la început o creștere graduală a pla-
nului lui Dumnezeu în îndurarea Lui și o creștere con-
tinuă a revelației. Observă despre ce perioadă a istoriei 
bisericii citești, și știind aceasta, poți vedea ce nivel al 
responsabilităților este cerut de la membrii ei – pentru 
că acest nivel a crescut odată cu creșterea revelației, de 
la cădere până în ziua de azi, și va continua să crească 
până la sfârșitul lumii. Observă de asemenea diferitele 
declinuri și treziri religioase, care s-au petrecut în fie-
care perioadă a istoriei bisericii, și străduiește-te să des-
coperi care au fost cauzele și consecințele lor. Prin 
aceasta, vei deveni familiarizat cu modalitatea în care 
Dumnezeu a tratat poporul Său, și vei putea trage astfel 
niște învățăminte practice prin care vei fi avertizat și în-
curajat tu însuți. 

c. Cercetează să vezi ce adevăruri doctrinare sunt 
prezentate, ilustrate sau poruncite în pasajul pe care îl 
citești și ce principii sunt subliniate prin ele. În pasaje 
care par doar istorice sunt prezentate adesea principii 
mărețe și importante ale suveranității divine și lucruri 
practice, care izvorăsc dintr-un eveniment aparent ne-
important. Fă în așa fel încât să fii constant preocupat să 
descoperi aceste principii și să le aplici în practică. Astfel, 
vei crește zilnic în înțelegerea mărețelor învățături ale 
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adevărului divin. 

d. Observă orice făgăduință și orice profeție. Ob-
servă credincioșia lui Dumnezeu în împlinirea făgădu-
ințelor și a profețiilor Lui. Acest lucru va tinde să îți în-
tărească credința. Vei considera util, pe măsură ce vei 
avansa studiind în felul acesta, să îți notezi astfel de lu-
cruri cu sublinieri. La finele fiecărei cărți, analizează-ți 
notițele și trage concluziile pe diferitele categorii. 

6. Studiază-L pe Isus 

Citește Evangheliile cu mare atenție și cu scopul de 
a studia caracterul binecuvântatului Domn Isus. Stăru-
iește asupra fiecărei acțiuni din viața Lui și cercetează-I 
motivațiile. Prin această modalitate de studiu, vei fi 
surprins să descoperi strălucirea Dumnezeirii asupra 
omenirii în cele mai mărunte evenimente, și despre care 
ai citit adesea fără a te interesa prea mult. Privește către 
El neîncetat, observând caracterul Său și slujirea Sa de 
Mijlocitor4 între Dumnezeu și om. Observă multiplele 
Sale slujiri, de Profet, Preot și Împărat. Notează în 
aceste slujiri ale Sale felul cum El acționează în mo-
mente diferite, și cercetează ce influență are o anume 
acțiune despre care citești asupra caracterului Său de 

 
4 Mijlocitor – persoană care intervine în conflictul dintre alte două persoane cu 
scopul de a face împăcare, mediator. 
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Mijlocitor.  

Observă de asemenea și trăsăturile Sale de caracter 
care sunt revelate în anumite acțiuni, cum ar fi puterea, 
zelul, curajul, demnitatea, bunătatea, umilința, dragos-
tea, blândețea, compasiunea, mila, iertarea, grija etc. Ia-
ți notițe și, când ai finalizat citirea, extrage din ele în 
scris o descriere a caracterului Lui. Acest lucru îți va 
face mult bine, slujindu-ți drept model. De altfel, prin 
aceasta vei vedea frumusețea aparte și înțelepciunea lui 
Hristos în slujirea pe care El a făcut-o, lucruri pe care 
nu le-ai fi observat altfel. Dar nu te opri aici. Repetă 
acest exercițiu cât de des poți, după planul de studiu 
sistematic al Sfintelor Scripturi pe care l-ai adoptat. În-
totdeauna vei descoperi ceva nou, și vei avea de fiecare 
dată ocazia de a-ți relua notițele și observațiile anteri-
oare, revizuindu-le. 

7. Studiază evenimentele istorice și caracterul persoanelor 
despre care citești 

Atunci când citești părțile istorice sau care se referă 
la un anume personaj din Scriptură, observă următoa-
rele lucruri: 

a. Evenimentele din Biblie constituie istoria provi-
denței lui Dumnezeu. Observă mâna Lui prezentă în 
fiecare întâmplare și cercetează să vezi ce principiu sau 
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lege a guvernării Sale morale este exemplificată acolo, 
notând cu atenție aplicațiile care se pot face la nivel de 
țară, comunitate de oameni sau indivizi. 

b. Când citești despre îndurări sau judecăți speci-
fice ale lui Dumnezeu, uite-te la cauza acestora. În acest 
fel, vei putea descoperi principiile pe baza cărora Dum-
nezeu administrează stăpânirea Sa sfântă, înțeleaptă și 
dreaptă. 

c. În descrierile personajelor din Biblie, studiază 
motivațiile și comportamentul acelor personaje. Dacă 
este vorba despre oameni neconvertiți, vei învăța până 
unde se poate ajunge în depravarea omenească și vei 
descoperi ce influență poate avea o atitudine religioasă 
corectă a oamenilor în înfrânarea acelor aspecte ale de-
pravării omului.  

Dacă este vorba despre oameni credincioși, vei ve-
dea în faptele lor bune ilustrarea mărețelor doctrine ale 
Bibliei. Străduiește-te să înveți prin ce mijloace au ajuns 
ei să aibă asemenea progrese în sfințenie și pune-ți 
inima în a-i imita. Dacă vreuna din faptele lor este rea, 
privește înapoi și descoperă care este cauza căderii lor 
în păcat. Când ai descoperit-o, îți vei putea marca un 
avertisment pe calea credinței tale care te va feri să cazi 
în același păcat. 
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8. Studiază poezia și învățăturile Bibliei deopotrivă 

De-a lungul întregii Biblii vei găsi când părți poe-
tice, când părți didactice. Acestea abundă în metafore 
și figuri de stil, și probabil că se datorează parțial insu-
ficienței limbii obișnuite de a exprima ideile sublime și 
nobile prezentate în mintea celor care au scris Biblia, 
sub insuflarea Duhului adevărului, și parțial metodei 
de comunicare a ideilor care prevalează în diversele 
etape de formare a unei limbi. Străduiește-te să înțelegi 
metaforele folosite. Ele sunt adesea preluate din obice-
iuri și tradiții obișnuite și din circumstanțe normale ale 
vieții în țările unde Scriptura a fost scrisă. Aceste obi-
ceiuri și circumstanțe trebuie înțelese, căci altfel nu vei 
observa forța care stă în spatele faptului că autorul s-a 
referit la ele.  

Altele sunt inspirate din circumstanțe obișnuite din 
viețile și ocupațiile oamenilor. Și acestea trebuie studiate 
în profunzime pentru a fi înțelese. Dar acolo unde me-
taforele izvorăsc din lucruri foarte familiare, nu vei per-
cepe frumusețea și potrivirea lor uimitoare în a exprima 
ideea scriitorului sfânt până nu le vei studia cu atenție și 
până nu vei nota cele mai mărunte detalii ale lor. Fii 
atent totuși să nu duci interpretarea lor prea departe, 
ajungând la sensuri fanteziste și ireale. 
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9. Studiază profeții 

Cărțile profeților sunt alcătuite din mustrări, în-
demnuri, avertizări, predicții și promisiuni. Studiind 
cu atenție circumstanțele și personajele despre care se 
scrie în ele, vei descoperi principiile prin care Dumne-
zeu conduce lumea și pe care a vrut să le aplice națiuni-
lor, anumitor grupuri de oameni sau anumitor per-
soane. Din acestea, vei putea extrage reguli practice 
pentru umblarea înaintea lui Dumnezeu și vei vedea 
mâna lui Dumnezeu în providența Lui, manifestată în 
diferite epoci ale istoriei lumii. Prezicerile conținute în 
aceste cărți sunt cele mai dificil de înțeles comparativ 
cu orice altă parte a Bibliei. Când le vei citi, ai face bine 
să observi următoarele: 

a. În cazul în care profețiile au prezentată în Biblie 
și împlinirea lor, studiază cu atenție felul cum au fost 
împlinite. Vei vedea astfel câtă grijă a avut Dumnezeu 
ca să se împlinească fiecare frântură din Cuvântul Său. 

b. Există însă și profeții a căror împlinire o găsim 
descrisă în istoria nebiblică, și altele care nu sunt încă 
împlinite. Pentru a le înțelege pe acestea, va fi necesar 
să citești istoria lumii, în legătură cu explicarea profeți-
ilor, așa cum a fost făcută de către scriitorii care le-au 
studiat. Atenția la aceste lucruri, atât cât îți va permite 
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situația ta, va fi folositoare în a-ți forma o mai bună în-
țelegere despre Împărăția lui Hristos. Dar ai grijă să nu 
devii prea absorbit de aceste lucruri încât să neglijezi as-
pectele care sunt de o natură mai practică. Fii în special 
atent să nu mergi prea departe speculând cu privire la 
lucruri care țin de viitor. 

10. O carte întreagă 

Vei descoperi că este interesant și util ca, ocazional, 
să citești o carte în întregime cu scopul de a vedea în ce 
lumină prezintă ea un aspect anume al doctrinei, prac-
ticii sau caracterului creștin. De exemplu, citește Fap-
tele Apostolilor având atenția îndreptată către doctrina 
divinității lui Hristos. Apoi citește-o din nou, de data 
aceasta având atenția îndreptată asupra subiectului tre-
zirilor religioase. Fă același lucru și cu alte cărți și alte 
teme. În acest fel, vei fi surprins uneori să descoperi cât 
de multe aspecte ai trecut cu vederea la citirea anteri-
oară! 

* * * 

Recomandările de mai sus pot să pară complicate 
din cauza timpului și a efortului care ar fi necesar pen-
tru a fi puse în practică. Dar trebuie să ne amintim că 
tânărul creștin are o viață întreagă înainte, și că cea mai 
importantă îndatorire a sa este să capete înțelepciunea 
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și priceperea lucrurilor divine. Planul nu este creionat 
cu așteptarea ca fiecare lucru recomandat aici să fie pus 
în aplicare din primul an, ci are în vedere un întreg curs 
al vieții. 

Cum să studiezi Biblia este un sumar a ceea ce 
multe alte cărți au dovedit că este adevărat: persoana 
care se dedică studierii Scripturii în profunzimea ei, va 
culege roade însutite față de cei care o citesc numai cu 
scop devoțional. Dar cum să studiem Scriptura în pro-
funzime? Principiile pentru studiul Bibliei pe care le-
am enumerat mai sus sunt aceleași pe care le veți găsi și 
în alte cărți ale unor autori vestiți. Punând pe hârtie 
aceste principii într-un stil direct și pe înțelesul tuturor, 
Harvey Newcomb le-a făcut un mare serviciu copiilor 
lui Dumnezeu. 
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DESPRE HARVEY NEWCOMB 
 

Harvey Newcomb (1803-1863) a fost un predi-
cator congregaționist din America. El a editat nume-
roase reviste, precum cea intitulată Christian Herald, 
și a scris 178 cărți, inclusiv 14 volume despre istoria bi-
sericii și multe cărți pentru copii și tineri.  

Printre cele mai populare lucrări ale sale sunt The 
Young Lady’s Guide, How to Be a Man, și How to Be a 
Lady. Chiar dacă ghidul de față este un fragment din 
cartea The Young Lady’s Guide, el le este de folos tutu-
ror sfinților, bărbați, femei și copii. 



 



 

 


