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Flămânzind după Cuvântul lui 
Dumnezeu

Sunteți invitați să deschideți o carte importantă. Biblia, această 
carte uimitoare, a fost scrisă prin inspirația Duhului Sfânt, venită 
de la Însuși Dumnezeu (vezi 2 Tim. 3:16 și 2 Petru 1:21). În ciu-
da încercărilor vrăjmașului de a distruge Cuvântul lui Dumnezeu 
de-a lungul secolelor, Biblia a supraviețuit și continuă să schimbe 
viețile tuturor celor care îi deschid paginile.

Biblia nu doar ne arată cu claritate drumul către mântuire și viața 
veșnică, ci ne prezintă în mod personal pe Autorul mântuirii și 
Dătătorul vieții veșnice. „Şi viaţa veșnică este aceasta: să Te cu-
noască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, 
pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

Inspirația ne spune: „Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vor-
bește tot atât de sigur ca și când l-am auzi cu urechile noastre. 
Dacă ne-am da seama de lucrul acesta, cu ce temere am deschide 
Cuvântul lui Dumnezeu și cu ce sârguință am cerceta preceptele 
lui! Citirea și contemplarea Scripturilor ar fi considerată ca o audi-
ență la Cel Veșnic.” (Mărturii pentru Biserică, vol 6, p. 393).

Mulți creștini admiră Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu îl deschid 
și nu îl studiază zilnic. Bibliile sunt uitate pe raftul bibliotecii, în 
timp ce lumea flămânzește după vestea cea bună care se găsește 
doar în Cuvântul cel viu. Isus oferă această speranță celor care 
doresc o viață nouă: „Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; 
și cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.” (Ioan 6:35) Dumne-
zeu așteaptă să ne împlinească nevoile prin binecuvântările Sale; 
haideți să deschidem astăzi Cuvântul Lui!
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Descoperă comoara
Matei 13:44 ne spune despre un om care a găsit o comoară ascun-
să într-o țarină. Datorită dorinței lui de a avea această comoară, 
a vândut tot ce a avut ca să poată să cumpere țarina. Ni se spune: 
„Țarina care avea comoara reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. 
Așa cum comoara a fost găsită în țarină, tot așa, atunci când că-
utăm cu ardoare, vom găsi o comoară în Scriptură.” (Review and 
Herald, July 3, 1900, art. A, par. 4)

Dumnezeu Își dorește foarte mult ca noi să descoperim comoara 
prețioasă ascunsă în Cuvântul Său. În marea Lui dragoste, El ne 
oferă răspunsuri pentru cele mai imposibile întrebări și speranță 
pentru cea mai adâncă disperare. Luați-vă un moment să vă amin-
tiți câteva dintre făgăduințele Lui:

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu 
sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te 
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” (Is. 41:10)

„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea 
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să 
fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit 
și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Cor. 10:13)

„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i 
scapă din primejdie.” (Ps. 34:7)

„Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca 
vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. ” (Is. 40:31)

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne 
ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)
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„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după 
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filip. 4:19)

„Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El 
fărădelegile noastre de la noi.” (Ps. 103:12)

Veți găsi mai multe dintre făgăduințele uimitoare ale lui Dum-
nezeu la începutul paginile 34 și 35. Citiți-le, faceți apel la ele în 
rugăciune și lăsați-le să vă reînnoiască credința în puterea și bu-
nătatea Lui. 

Ce spune Biblia despre Cuvântul  
lui Dumnezeu

Autorii Bibliei descriu Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind o lumină, 
un ghid și sursa înțelepciunii: „Din pruncie cunoști Sfintele Scrip-
turi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin 
credinţa în Hristos Isus.” (2 Tim. 3:15)

„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să în-
veţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.”  
(2 Tim. 3:16)

„Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu.” (Mat. 4:4)

„Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fie-
care zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.” (Fapte 17:11)

„Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura 
noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau 
Scripturile, să avem nădejde.” (Rom. 15:4)
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„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” 
(Ps. 119:18)

„Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la 
învăţăturile Tale.” (Ps. 119:99)

„Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci 
decât mierea în gura mea!” (Ps. 119:103)

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină 
pe cărarea mea.” (Ps. 119:105)

Reînviorați prin Cuvântul Său
Reînviorarea și studiul Bibliei sunt strâns legate. Aceasta s-a în-
tâmplat la Cincizecime, în timpul Reformațiunii și în timpul Mi- 
șcării celei de-a Doua Veniri. Același lucru se va întâmpla când 
Duhul Sfânt va fi revărsat sub forma Ploii Târzii.

„Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia 
Domnului este adevărată și dă înţelepciune celui neștiutor. Orân-
duirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima; poruncile 
Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este 
curată și ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate 
sunt drepte.” (Ps. 19:7-9)

„Pretutindeni în lume este nevoie de o reînviere a studiului 
biblic. Este necesar să se atragă atenția nu asupra declarațiilor oa-
menilor, ci asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă s-ar face așa, 
ar fi realizată o mare lucrare...” (Evanghelizare, p. 456)
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Studiind Cuvântul lui Dumnezeu

În aceste pagini veți descoperi sugestii practice care vă vor inspira 
și vor face ca Biblia să prindă viață. Citiți această broșură împre-
ună cu Biblia. Luați-vă timp să citiți fiecare referință citată. Ru-
gați-vă folosind cuvintele psalmistului: „Înviorează-mă, Doamne, 
după Cuvântul Tău!” (Ps. 119:107)

„Dumnezeu a păstrat Cartea Sfântă în forma în care există astăzi 
prin puterea Lui miraculoasă. Ea este o hartă sau o călăuză care 
arată familiei umane calea către cer.” (Mărturii selectate, vol. 1, 
p. 15).

„Nimic nu este mai puternic pentru întărirea intelectului ca 
studierea Scripturilor. Pentru dezvoltarea noastră spirituală, ni-
cio altă carte nu este așa de puternică încât să înalțe gândurile și să 
dea putere facultăților intelectuale ca adevărurile vaste și înnobi-
latoare ale Sfintelor Scripturi. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi 
studiat așa cum ar trebui să fie, atunci oamenii ar avea vederi atât 
de largi, caractere atât de nobile și statornice, cum rar se văd în 
zilele noastre.” (Calea Către Hristos, p.90) 

„Nicio altă carte, niciun alt studiu nu poate să o egaleze. Principii-
le pe care le transmite, precum și puterea și natura Autorului, sunt 
omnipotente. Ea poate să ofere cea mai înaltă educație la care 
poate ajunge mintea umană.” (Our High Calling, p. 35)

„Trebuie să studiem Biblia zi de zi, cu sârguință, cântărind fiecare 
gând și comparând verset cu verset. Cu ajutor divin, trebuie să 
ne formăm păreri personale, pentru că vom fi trași la răspundere 
personal înaintea lui Dumnezeu.” (Tragedia Veacurilor, p. 598)
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Să începem: Sfaturi practice  
pentru studiu

Alegeți un timp. Scrieți-l pe programul dvs. și considerați-l o în-
tâlnire cu Dumnezeu care nu poate fi anulată. Cereți călăuzirea 
divină atunci când încercați să vă formați acest obicei de a studia.

Alegeți un loc. Pe cât posibil, găsiți un loc de studiu liniștit și fără 
factori perturbatori. Folosiți același loc ori de câte ori este posibil.

Alcătuiți un plan. Decideți ce vreți să studiați și care este modali-
tatea de abordare. Dacă aveți un plan specific, veți fi motivați și vă 
veți concentra. În același timp, lăsați-vă călăuziți de Duhului Sfânt 
dacă considerați că trebuie să schimbați direcția. 

Alegeți o Biblie.  S-ar putea să aveți deja o Biblie preferată sau 
poate că veți vrea să cumpărați una nouă dacă vreți să subliniați 
foarte mult. Unele Biblii au note și referințe foarte folositoare. Bi-
bliile pentru studiu conțin material suplimentar, deși studiul ar 
trebui să se concentreze asupra pasajului. 

Alegeți instrumentele. Un caiet este esențial pentru a ține un jur-
nal, a scrie noi perspective și a organiza noile descoperiri. Atunci 
când veți răspunde Cuvântului lui Dumnezeu în scris, Duhul Sfânt 
vă va da claritate în gânduri și vă va conduce să aveți o înțelegere 
mai adâncă a pasajului. Alte instrumente folositoare sunt concor-
danțele, dicționarele biblice, comentariile și studiile Biblice. Există 
multe resurse disponibile online. Folosiți-le cu înțelepciune, astfel 
încât să petreceți timpul în studiu și nu navigând pe internet. 

Începeți astăzi. Regele Universului tânjește să petreacă timp cu 
voi!
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Pregătind inima pentru studiul biblic
În întreaga Scriptură suntem încurajați prin cuvânt și exemplu să 
studiem, să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni încer-
cați, ca lucrători care nu au de ce să le fie rușine și care „împart 
drept Cuvântul adevărului” (2 Tim. 2:15). Un studiu biblic de suc-
ces nu este doar un proces intelectual; chiar și Satana este un bun 
cunoscător al Bibliei.

Dincolo de înțelegerea la nivel intelectual și de „împărțirea dreap-
tă”, avem nevoie de transformarea inimii. Aceasta vine doar prin 
puterea Duhului Sfânt.

„Lucrarea îngerilor cerești este aceea de a pregăti inima pentru a 
înțelege astfel Cuvântul lui Dumnezeu, încât să fim încântați de 
frumusețea lui, mustrați de adevărurile lui sau însuflețiți și întăriți 
de făgăduințele lui. Trebuie să ne însușim cererea psalmistului: 
„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” 
(Psalmii 119, 18).” (Tragedia Veacurilor, p. 600)

În Ezra 7:10 ni se spune: „Căci Ezra își pusese inima să adânceas-
că și să împlinească Legea Domnului și să înveţe pe oameni în 
mijlocul lui Israel legile și poruncile.” Cum putem să ne pregătim 
inimile atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu?

•	 Pregătiți-vă cu rugăciune, cerând Duhul Sfânt. 

„Biblia nu ar trebui să fie studiată niciodată fără rugăciune. Înain-
te să îi deschidem paginile, ar trebui să cerem prezența Duhului 
Sfânt și ea ne va fi dată.” (Christian Education, p. 59)

„Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea 
omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând 
o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul 



9

firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru 
el, sunt o nebunie; și nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie 
judecate duhovnicește.” (1 Cor. 2:13,14)

•	 Pregătiți-vă cu o inimă umilă.

„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” 
(Iacov 4:6)

„Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine, pe ge-
nunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima umilă și gata de a primi 
învățătura ca un copil, dacă vrea să cunoască ce cere Dumnezeu 
de la el.” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 214)

„Dacă cercetezi Scripturile numai pentru a-ți susține propriile pă-
reri, nu vei ajunge niciodată la cunoașterea adevărului. Cercetează 
însă Scripturile pentru a cunoaște ce a spus Dumnezeu.” (Parabo-
lele Domnului Hristos, p. 112)

•	 Pregătiți-vă pentru adevăr ca pentru o comoară ascunsă, că-
utând să Îl cunoașteți mai bine pe Hristos.

„Mă veţi căuta și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” 
(Ier. 29:13)

„Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fie-
care zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.” (Fapte 17:11)

„După cum minerul descoperă filoanele de metal prețios ascunse 
în sânul pământului, tot astfel cel care cercetează cu perseverență 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca după o comoară ascunsă, va găsi ade-
văruri de o mare valoare, adevăruri care sunt ascunse de vederea 
cercetătorului neglijent.” (Calea către Hristos, p. 90)
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Principii importante în studiul Bibliei
Gândiți-vă la aceste principii fundamentale în timp ce studiați 
Cuvântul lui Dumnezeu:

•	 Dați-i voie Scripturii să se explice.

Înainte de a apela la surse externe, căutați indicii în toată Biblia 
care să vă facă să înțelegeți pasajele dificile. Observați cuvintele lui 
Isaia: „Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învă-
ţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, 
puţin acolo.” (Is. 28:10)

„Prima datorie a unui traducător este să îi permită autorului să 
spună ce vrea să spună, în loc să-i atribuie ce crede el că vrea să 
spună.” (John Calvin)

„Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la alt 
verset. Studentul ar trebui să învețe să privească Cuvântul ca un 
întreg și să vadă legătura dintre părțile lui.” (Educație, p. 190)

•	 Acordați atenție contextului. Evitați să fondați o doctrină pe 
un singur verset. 

În Fapte 10:9-16, Petru a avut o viziune în care a văzut o față de 
masă plină cu animale necurate, iar Dumnezeu i-a spus să le ucidă 
și să le mănânce. Mulți se folosesc de aceste versete pentru a sus-
ține că putem folosi în alimentație carnea necurată. Dacă studiem 
contextul versetului 28 și apoi Fapte 11, realizăm că viziunea nu 
se referea la mâncare. Ea se referea la Evanghelia care trebuia să 
ajungă la neamuri. Mai mult decât atât, multe alte versete bibli-
ce oferă lămuriri asupra cărnii curate și necurate. Nu ar trebui să 
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luăm un pasaj biblic din context când facem o doctrină. Analizați 
întreaga Biblie în contextul istoric, cultural și geografic. Scriptura 
nu se va contrazice niciodată.

„Un pasaj din Scriptură va fi cheia pentru dezlegarea altor pasaje 
și, în acest mod, lumina este revărsată asupra înțelesului ascuns al 
cuvintelor. Adevăratul înțeles al Scripturilor va fi scos în eviden-
ță  atunci când vom compara diferite texte care tratează același 
subiect și le vom analiza din orice unghi.” (Christian Education, 
p. 85)

•	 Pe de altă parte, este mai bine să înțelegem sensul adânc al 
unui verset sau a două versete decât să citim multe capitole 
fără niciun scop.

Citirea în ansamblu a Bibliei are un rol important în studiul biblic, 
dar multe versete au nevoie de un studiu mai aprofundat înainte 
de a le înțelege. Citiți mai întâi versetele din jurul acelui verset, 
apoi studiați mai în profunzime versetul respectiv. Observați cu-
vintele-cheie și căutați-le în dicționarul biblic. Folosiți o concor-
danță pentru a compara versetul respectiv cu alte versete. Luați-vă 
timp să vă rugați pentru o aplicație practică în viața voastră. 

„În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adesea de cel mai 
mare ajutor. Studentul să ia un verset și să-și concentreze mintea 
în încercarea de a afla gândul pe care l-a pus Dumnezeu acolo 
pentru el și apoi să mediteze asupra lui până când și-l însușește. 
Un pasaj studiat astfel, până când semnificația lui este limpede, 
are o valoare mai mare decât perindarea prin mai multe capito-
le fără a avea în vedere vreun scop bine definit și fără a dobândi 
cunoștințe clare.” (Educație, p 189)
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•	 Luați-vă timp. Nu citiți sau studiați în grabă.

Nu citim Biblia ca să îndeplinim o obligație zilnică. Petrecem timp 
citind Cuvântul lui Dumnezeu ca să Îl cunoaștem pe Dumnezeu, 
să Îl iubim și să fim schimbați după chipul Său.

„Mulți, chiar în clipele lor de închinare, nu reușesc să primească 
binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Sunt 
într-o grabă prea mare. Cu pași grăbiți, încearcă să intre în cercul 
prezenței iubitoare a lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmo-
sfera sacră, neașteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne 
cu Învățătorul divin din lipsă de timp. Cu poverile lor, se întorc 
la muncă. Acești oameni muncitori nu vor putea dobândi nici-
odată cel mai înalt succes până nu învață care este secretul pute-
rii. Trebuie să-și facă timp pentru a gândi, a se ruga, a aștepta ca 
Dumnezeu să le reînnoiască puterea fizică, mintală și spirituală... 
Nevoia noastră nu este aceea de a ne opri o clipă în prezența Sa, 
ci de avea un contact personal cu Hristos, de a ne așeza și a fi în 
tovărășia Sa.” (Educație, p. 260-261)

•	 Folosiți-vă bunul simț atunci când studiați.

Uneori suntem ispitiți să inventăm explicații obscure pentru pasa-
je Biblice. Ni se spune însă: „Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat 
după înțelesul lui evident, afară de faptul că se folosește un simbol 
sau o figură de stil.” (Tragedia Veacurilor, p. 599)

Când citim Exodul 20:15, care spune: „Să nu furi”, credem că în-
seamnă exact ceea ce scrie – că nu trebuie să luăm lucrurile care 
nu ne aparțin. Ce putem spune despre un verset ca Matei 19:24, 
care spune: „Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o că-
milă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăţia lui 
Dumnezeu”? Ştim că, în realitate, o cămilă nu poate să treacă prin 
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urechea unui ac. Mai degrabă această ilustrație înseamnă că este 
foarte, foarte dificil pentru bogați să intre în cer, nu pentru că 
Dumnezeu nu îi vrea acolo, ci pentru că e posibil ca bogații să 
iubească și să se încreadă în bogățiile lor în loc să își pună încrede-
rea în Isus. Alte versete ne aduc mai multă lumină, însă nu trebuie 
să uităm să ne folosim bunul simț când citim. 

•	 Studiați cu inima și mintea deschise. Aveți întotdeauna mul-
te de învățat despre Biblie. 

Oamenii din zilele lui Isus credeau că știu toate poruncile. Apoi 
Isus le-a arătat că a urî pe fratele tău e ca și cum l-ai ucide. Întot-
deauna puteți să descoperiți mai mult adevăr în întreaga Biblie. 
Cereți-i Duhului Sfânt să vă călăuzească. 

„Să asculte însă și înţeleptul, și își va mări știinţa, și cel priceput, 
și va căpăta iscusinţă.” (Prov. 1:5)

„Când copiii lui Dumnezeu vor crește în har, vor avea o continuă 
și clară înțelegere a Cuvântului Său. Ei vor discerne atunci o nouă 
lumină și o nouă frumusețe a adevărurilor sfinte. Acest lucru a 
fost valabil în istoria bisericii de-a lungul tuturor veacurilor și va 
continua să fie astfel până la sfârșit.” (Gospel Workers, p. 297)

•	 Împărtășiți altora ce ați învățat și nu vă temeți dacă sunteți 
contraziși.

Nimeni nu învață mai mult despre un subiect decât cineva care 
trebuie să îi învețe pe alții. Când vorbim despre Biblie, ascultătorii 
cresc în cunoștința lui Hristos, dar și noi creștem în cunoștință și 
credință.
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„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna 
gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în 
voi; dar cu blândeţe și teamă...” (1 Petru 3:15)

„Noi trebuie să cerem binecuvântări de la Dumnezeu, pe care apoi 
să le putem da și altora. Capacitatea de a primi este păstrată nu-
mai dând și altora. Noi nu putem continua să primim mereu din 
bunurile cerului, fără să dăm din ele și celor din jurul nostru.” 
(Parabolele Domnului Hristos, p. 143)

Metode practice pentru studiul Bibliei
Gândiți-vă la acest proverb chinezesc: „Dă-i unui om un pește și îl 
hrănești o zi. Învață pe un om să pescuiască și îl hrănești o viață.” 
Să examinăm câteva abordări practice ale studiului Bibliei care ne 
permit să pescuim singuri în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta nu 
este un studiu exhaustiv, ci câteva idei care să vă ajute să începeți 
această călătorie.

Metoda „Citește și pune în practică”
Biblia trebuie citită ca istoria lui Dumnezeu și a poporului Lui. Nu 
neglijați această carte mergând direct la comentarii și la lucrări de 
referință. Acele materiale își au locul lor, însă nu trebuie să negli-
jați istoria. 

Metoda „Citește și pune în practică” (sau metoda devoțională) 
este probabil cea mai întâlnită metodă de studiu biblic. Este meto-
da prin care deschidem Scriptura și ne întrebăm: „Ce are Dumne-
zeu pentru mine astăzi în Cuvântul Său?” Unii preferă să urmeze 
un plan cronologic, în timp ce alții preferă să citească până găsesc 
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ceva care le vorbește. Este întotdeauna o binecuvântare când stu-
diem Scriptura, fie pentru cinci minute sau pentru cinci ore. Dar 
dacă vrem cu adevărat să ne apropiem de Dumnezeu, nu ne vom 
mulțumi să găsim ici și colo câteva idei la suprafața Cuvântului. 
Ca un miner în mina de aur, vom continua să căutăm comori și 
mai adânci. Gândiți-vă la următoarele cuvinte:

„Cercetați, o, cercetați Biblia cea prețioasă cu inimi flămânde. Să 
explorăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum minerul scotocește 
pământul ca să găsească filoanele de aur. Niciodată nu trebuie să 
abandonăm această cercetare, până când nu am stabilit legătura 
noastră cu Dumnezeu și până ce n-am ajuns să cunoaștem care 
este voia Sa cu privire la noi.” (Parabolele Domnului Isus, p. 111)

Cum putem să transformăm timpul în care citim într-un timp bi-
necuvântat? Mai întâi alegeți sau creați un plan de studiu, ca să 
știți de unde să citiți în fiecare zi. Puteți citi întreaga Bible într-un 
an, o anumită carte a Bibliei în mod repetat timp de o lună sau pu-
teți citi zilnic porțiuni din Vechiul sau Noul Testament. Puteți, de 
asemenea, să vă alăturați bisericii mondiale, citind un capitol din 
Biblie în fiecare zi (www.revivalandreformation.org). Pe măsură 
ce citiți, s-ar putea să găsiți întrebări care să vă inspire să încercați 
una dintre metodele de studiu sistematic descrise mai jos.

În cele din urmă, fiți atenți la ce citiți, scriind în caiet observațiile, 
folosind pasajul biblic în rugăciune și meditând la însemnătatea 
lui pentru viața voastră. Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dum-
nezeu, amintindu-vă că timpul petrecut zilnic cu Scriptura este „o 
audiență cu cel Infinit” (Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 393).
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Metoda inductivă
Studiul inductiv este o metodă care îi permite Bibliei să vă învețe 
ce vrea să spună și cum să puneți în practică în viața voastră ce 
descoperiți. Această abordare funcționează pentru multe pasaje 
biblice, deși este foarte utilă mai ales când citim istorisiri sau pa-
rabole. Trei pași vă vor ajuta să organizați studiul inductiv: obser-
vația, interpretarea și aplicarea.

Observația:

Mai întâi trebuie să creați o imagine a faptelor. Începeți citind pa-
sajul biblic de câteva ori și puneți-vă întrebările clasice: Cine? Ce? 
Când? Unde? și poate Cum? Luați în considerare contextul, citind 
versetele dinainte și cele de după pasajul ales. Adunați răspunsuri 
din Biblie când lucrul acesta este posibil și apoi consultați dicți-
onare biblice și comentarii pentru mai multe informații de fond. 
Notați totul, pentru că veți avea nevoie de informații la următoa-
rea etapă. 

Încercați propriul studiu inductiv pe pasajul din Matei 14:22-36, 
când Isus a umblat pe apă. Citiți și puneți-vă întrebări precum 
următoarele:

•	 Cine sunt personajele și ce se întâmplă?
•	 Care sunt evenimentele care preced această întâmplare? (Matei 

14:1-21)
•	 Când și unde au loc aceste evenimente?
•	 De ce i-a trimis Isus pe ucenici înainte în barcă?
•	 Mai există și alte întrebări care vă vin în minte? Scrieți-le în 

caiet și studiați-le.
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Interpretarea:

Acum ne punem următoarea întrebare: Ce înseamnă aceste fap-
te? Concentrați-vă să decoperiți intenția și scopul originar pentru 
care le-a scris autorul. Folosiți o concordanță și referințele pentru 
a compara relatarea cu alte pasaje din Scriptură. Căutați cuvinte-
le-cheie în limba originală și studiați obiceiurile sau idiomurile 
care ar putea să clarifice tema. Pentru anumite pasaje, sensul este 
evident. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne grăbim să tragem con-
cluzii pe baza presupozițiilor sau a tradițiilor umane. Dați-i voie 
Cuvântului să vă vorbească în întregime.

Atunci când interpretați întâmplarea din Matei 14, în care Isus 
merge pe apă, puneți-vă următoarele întrebări:

•	 Luând în considerare evenimentele care preced întâmplarea, ce 
ar fi putut fi în mintea lui Isus și a ucenicilor Lui? 

•	 Ce credeau oamenii din timpul acela despre spirite?
•	 Versetul 27 conține o frază care poate fi tradusă cu „Fii bi-

ne-dispus!” sau „Ai curaj!” Unde mai puteți găsi aceste expresii 
în Biblie?

•	 Care sunt temele acestei întâmplări?
•	 Ce spune această întâmplare despre Dumnezeu?

Aplicația:

Să aplicăm acum acest pasaj în viața noastră. Luați în considerare 
ideile și adevărurile pe care le-ați găsit anterior și întrebați-vă: Ce 
înseamnă aceasta pentru viața mea? Pentru familia mea? Pentru 
biserica mea? Pentru comunitatea mea? În această etapă este ne-
voie de rugăciune, onestitate și timp pentru meditare. Scrieți pe o 
hârtie gândurile și împărtășiți-le cu cei apropiați.
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Luați în considerare relevanța întâmplării în care Isus a mers pe 
apă.

•	 Cu ce personaje mă identific?
•	 Ce lecții oferă întâmplarea pentru provocările și deciziile cu 

care mă confrunt?
•	 Descoperă istorisirea vreun păcat în viața mea?
•	 Sunt îndemnat să fac vreo schimbare în viața mea?
•	 Conține făgăduințe pe care mă pot baza?
•	 Cum mă poate ajuta această întâmplare să mă apropii de Dum-

nezeu?

Memento pentru studiul inductiv:

Pentru a înțelege pasajul cu adevărat, trebuie să îl citiți și să îl 
studiați de câteva ori în timp ce încercați să notați ideile într-un 
caiet. Începeți întotdeauna cu Biblia, căutați cuvintele-cheie folo-
sind referințele marginale, concordanțe și alte materiale de studiu 
ajutătoare. După ce simțiți că ați înțeles ce spune Dumnezeu prin 
acel pasaj, consultați comentariile biblice și alte materiale infor-
maționale suplimentare. Comentariile biblice sunt valoroase, însă 
nu trebuie să aveți o încredere totală în ele. Ele sunt scrise de unul 
sau mai mulți autori care își spun punctul de vedere. Folosiți-le ca 
sursă de informare, dar nu ca autoritate supremă pentru adevărul 
biblic.
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Metoda examinării amănunțite
Așa cum cel care cercetează o zonă verifică întreg teritoriul înainte 
de a face o hartă, o altă cale prin care putem să înțelegem Biblia 
este să studiem anumite cărți ale Bibliei, una câte una, în lumina 
întregii Biblii. Atunci când citiți, căutați imaginea de ansamblu, 
orice temă care iese în evidență și cuvinte sau fraze care se repetă. 
Acordați, de asemenea, atenție ordinii evenimentelor. Scrieți ce 
descoperiți. Luați-vă timp să scanați toate capitolele dintr-o carte 
și scrieți un scurt sumar al fiecărui capitol. Când terminați de scris 
sumarele, învățați-le pe de rost. Încrederea voastră va crește când 
veți putea împărtăși cu alții în câteva secunde subiectul unui capi-
tol sau al unei cărți din Biblie. 

În evaluarea imaginii de ansamblu, luați aminte la autor, contextul 
istoric, perioada de timp, pentru cine a fost scrisă cartea și de ce a 
fost scrisă. Puteți folosi ca resursă pentru contextul istoric intro-
ducerea de la fiecare carte a Bibliei care se găsește în Comentariul 
Biblic Adventist de Ziua a Şaptea.

Metoda „verset cu verset”
Mai este numită și metoda expozițională și constă în studierea fie-
cărui capitol, verset cu verset, folosind metoda inductivă descrisă 
mai sus. În comparație cu metoda examinării amănunțite, această 
metodă implică folosirea propriului „microscop” pentru a des-
coperi detaliile. Puteți petrece zile întregi descoperind comorile 
dintr-unul sau două versete. 

Pe măsură ce studiați fiecare verset, păstrați în minte câteva în-
trebări de bază: Ce pare că spune Biblia? Ce spune această întâm-
plare despre Isus? Ce îmi spune despre Biserica lui Dumnezeu în 
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contextul marii lupte dintre Hristos și Satana? Şi, desigur, care este 
mesajul lui Dumnezeu pentru mine personal?

Să facem o analiză scurtă a istorisirii despre David și Goliat având 
aceste întrebări în minte:

Ce spune Biblia: În 1 Samuel 17:49-52 citim despre David, care 
l-a învins pe Goliat cu o singură piatră. După ce Goliat a căzut, 
i-a luat sabia și i-a tăiat capul cu ea. Victoria i-a făcut pe toți să 
strige; deși mai erau filisteni care trebuiau învinși, bătălia fusese 
câștigată. 

Văzându-L pe Isus: Mulți dintre noi vedem în această întâmpla-
re puterea lui Dumnezeu și apoi citim mai departe. Dar ne-am 
gândit vreodată la ce ar putea să însemne acea singură piatră? Ce 
spuneți despre Hristos, piatra cea vie (1 Petru 2:4), care s-a arun-
cat asupra împărăției întunericului, a cucerit păcatul și moartea și 
ne-a eliberat (Romani 5:17)?

Văzând marea luptă: Vă aduceți aminte de profeția din Geneza 
3:15? Este important faptul că David s-a folosit de sabia lui Goliat 
ca să îi taie acestuia capul. La fel s-a întâmplat și la Calvar. Satana 
a venit după Hristos cu sabia morții ca să Îl distrugă. Dar Hristos, 
prin moartea Lui, a distrus „pe cel ce are puterea morţii, adică 
pe diavolul” (Evrei 2:14). Când Goliat a căzut, copiii lui Israel au 
„strigat”. Cel mai probabil au strigat ceva de genul: „Am câști-
gat! Am câștigat!” Au câștigat ei? Nu, David, reprezentatul lor, a 
câștigat. Apoi, pentru că reprezentatul lor a câștigat victoria, i-au 
urmărit pe filisteni până în cetatea lor. 

Mesajul pentru noi astăzi: Hristos (ca și David) a câștigat victoria 
pentru noi. Datoria noastră este să facem apel la această victorie și 
să acceptăm neprihănirea lui Hristos. Putem apoi să luptăm încre-
zători împotriva păcatului din viețile noastre, știind că vom avea 
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victorie pentru că Hristos a câștigat deja victoria pentru noi pe 
cruce. În ce ne încredem în această bătălie: în puterea noastră sau 
în „piatra cea vie” luată din Apa Vie?

Așa cum vedeți, această metodă de studiu este uimitoare și pro-
fundă. Poate că veți studia doar câteva versete pe zi, dar merită 
datorită „aurului” pe care îl veți descoperi. 

Metoda biografică
Cum știm că Biblia este adevărată? Unul dintre lucrurile care ne 
indică cu cea mai mare precizie că putem avea încredere în ea 
este onestitatea prezentă în toată Scriptura. Avem un Dumnezeu 
sfânt care caută să salveze oameni imperfecți. Ei s-au îndepărtat 
de Dumnezeu, i-au întors spatele, s-au împiedicat, apoi au cre-
zut, așa cum facem și noi astăzi. Prin urmare, o metodă de studiu 
fascinantă este analizarea biografiilor anumitor persoane. Căutați 
toate pasajele despre viața persoanei respective. Iată câteva exem-
ple de personaje cu care puteți începe: Avraam, Moise, Rut, Pavel, 
și, cel mai frumos personaj, Isus.

Asigurați-vă că versetele pe care le studiați se referă la aceeași 
persoană; există nume biblice (precum Iosif, Maria) purtate de 
diferite persoane. Puneți-vă următoarele întrebări când alcătuiți 
biografia acelui personaj:

•	 Unde și când s-a născut? 
•	 În ce familie sau în ce oraș a crescut?
•	 Cine a influențat cel mai mult viața acestei persoane?
•	 Care au fost cele mai importante puncte de cotitură din viața 

de credință a acestei persoane?
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•	 Pot să învăț ceva pentru viața mea spirituală de la această 
persoană?

Metoda studiului pe subiect
Este cea mai bună cale de a înțelege mai bine un anumit subiect. 
Decât să vă bazați convingerile pe unul sau două versete, anali-
zați subiectul așa cum este el prezentat în toată Biblia. Pentru a 
face acest lucru, aveți nevoie de o concordanță biblică completă 
(una care se potrivește versiunii Bibliei pe care o aveți), astfel încât 
să puteți găsi fiecare verset care are legătură cu subiectul vostru. 
Dacă studiați subiectul rugăciunii, va trebui să căutați cuvintele 
rugă, s-a rugat sau rugăciune. De asemenea, căutați versetele care 
conțin cuvinte precum: cere, mijlocire, cerere, strigat, rugăminte și 
așa mai departe. Un asemenea studiu vă poate ține ocupați zile și 
chiar săptămâni.

Atunci când studiați Cuvântul lui Dumnezeu, începeți să recu-
noașteți dacă o învățătură este biblică sau nu. În studiul subiectu-
lui rugăciunii, veți citi adesea că o condiție pentru ca rugăciunea 
să fie ascultată este să cerem după voia lui Dumnezeu (de exem-
plu, 1 Ioan 5:14). Ni se spune, de asemenea, să cerem având o mo-
tivație bună (vezi Iacov 4:3). Cum interpretăm Matei 21:22: „Tot 
ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi”? Înseamnă că 
putem avea orice am cere, chiar dacă nu este voia lui Dumnezeu? 
Desigur că nu, pentru că nu trebuie să construim o doctrină pe 
un singur verset luat din context. Acesta este avantajul studiilor 
detaliate pe subiect: pasaje biblice mai ușoare pot să aducă lumină 
asupra pasajelor biblice mai dificile. 

În cazul studiului pe subiect, aduceți-vă aminte că noi influențăm 
studiul prin aceea că alegem subiectul. În felul acesta, dacă folo-
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sim această metodă, putem neglija anumite porțiuni ale Bibliei. 
Atunci când petrecem suficient timp citind Biblia la rând, putem 
avea o imagine echilibrată a Scripturii.

Metoda studiului cuvintelor
Nu toate cuvintele din Biblie sunt simple, dar toate contează. Ce 
înseamnă cuvinte precum ispășire, antihrist, îndreptățit și sfințit? 
La origine, Biblia a fost scrisă în ebraică, greacă și aramaică, așa 
că ne este de ajutor dacă ne întoarcem la limba originară pentru a 
căpăta claritate și a înțelege mai bine.

De exemplu, cuvântul dragoste este folosit pentru trei termeni din 
greacă. În Ioan 21:15-19 îl găsim pe Isus întrebându-l pe Petru 
de două ori: „Mă iubești tu pe Mine?” Isus a folosit aici cuvântul 
din greacă agapao, care se referă la dragostea plină de sacrificiu și 
devoțiune. Petru a răspuns: „Da, Doamne, te phileo!” Phileo este 
un cuvânt din limba greacă care înseamnă „un simplu prieten” 
sau ceva mai familiar, cum ar fi „să placi pe cineva sau să fii de 
acord cu cineva”. Isus îl întreabă iarăși pe Petru dacă Îl iubește cu 
o dragoste agapao, iar Petru Îi răspunde cu dragostea phileo.

A treia oară Isus îl întreabă pe Petru dacă Îl iubește cu dragostea 
phileo. Cu alte cuvinte, El își schimbă întrebarea și folosește ace-
lași cuvânt pentru dragoste folosit de Petru. Această schimbare de 
termeni nu se poate vedea în Biblia noastră, dar ne ajută să înțele-
gem de ce Petru a fost așa de trist pentru că Isus punea la îndoială 
chiar și „prietenia și afecțiunea” lui.

Nu vorbim greacă și ebraică, dar avem multe resurse care ne pot 
ajuta să studiem cuvintele. O resursă bună se găsește online (www.
blueletterbible.org). Aici puteți citi textul Biblic, apoi puteți apăsa 
pe „C” (care vine de la concordanță), care se găsește lângă fiecare 
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verset, și veți vedea definițiile pentru cuvintele din limba greacă 
și ebraică din acel verset. Pentru cei care citesc Biblia King James 
în limba engleză, Strong’s Exhaustive Concordance este o resursă 
clasică pentru studierea cuvintelor.

Dacă nu cunoașteți limba originală, o altă modalitate de a identi-
fica nuanțele lingvistice din original este să comparați mai multe 
traduceri bune. Când toate versiunile traduc un cuvânt sau un 
verset în mod asemănător, puteți fi siguri că originalul a fost des-
tul de clar. Dacă traducerile sunt diferite, atunci originalul a fost 
neclar. Dacă majoritatea traducerilor sunt asemănătoare și doar 
una este diferită, cel mai probabil este vorba de un traducător su-
biectiv.

Metoda căutării răspunsurilor
Această metodă are o amploare mai mare decât studiul pe subiect 
și include aspecte din fiecare metodă de studiere a Bibliei. Cu ea 
căutăm răspunsuri la problemele și provocările specifice vieții. 
Iată câteva întrebări-cheie la care să căutăm răspunsul:

•	 Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?
•	 Dacă Dumnezeu este bun, de ce există atât de multă suferință?
•	 Cum este descrisă în Biblie marea luptă dintre Hristos și Satana?

Unele întrebări sunt complexe, dar vom descoperi răspunsurile 
atunci când alegem cu multă rugăciune multiple metode de studiu 
al Bibliei pentru a descoperi înțelepciunea lui Dumnezeu. Păstrați 
în minte acest principiu atunci când studiați: „Fiule, dacă vei pri-
mi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă 
vei lua aminte la înţelepciune și dacă-ţi vei pleca inima la pricepe-
re; dacă vei cere înţelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, 
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dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoa-
ră, atunci vei înţelege frica de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui 
Dumnezeu.” (Prov. 2:1-5)

Detalii la care să fim atenți în  
studiul Bibliei

Luați aminte la detalii. Ele sunt cheile care ne ajută să înțelegem 
răspunsurile pe care le căutăm.

Fiți atenți la comparații
Să analizăm Maleahi 3:2,3: „Cine va putea să sufere însă ziua ve-
nirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci 
El va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, 
va topi și va curăţa argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri 
cum se lămurește aurul și argintul, și vor aduce Domnului daruri 
neprihănite.”

În pasajul de mai sus, cuvintele îngroșate sunt comparații. Hristos 
este comparat cu focul topitorului. Este o comparație importantă. 
Dacă vom căuta să vedem cum se prelucra argintul înainte, vom 
vedea că argintarul ținea argintul în partea cea mai fierbinte a fo-
cului ca să ardă toate impuritățile. Este un proces care are nevoie 
de timp. Argintarul știe că și-a atins scopul când își vede chipul 
reflectat în argint. În același fel, Dumnezeu încearcă să ne topeas-
că și să ne purifice, chiar și prin foc, pentru ca neprihănirea Sa să 
se reflecte în noi.

Putem descoperi idei adânci în comparații simple! Căutați și altele 
atunci când studiați.
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Căutați contraste
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste și de chibzuinţă.” (2 Tim. 1:7)

Vedem aici „duhul de frică” în contrast cu cel de „putere, de dra-
goste și de chibzuință”. De aceea, dacă avem un spirit de frică, știm 
că nu vine de la Dumnezeu, ci de la vrăjmașul. Această învățătură 
prețioasă poate fi aplicată în viața noastră. Există multe contraste 
în Scriptură între bine și rău, ascultare și răzvrătire, lumină și în-
tuneric. Fiți atenți la aceste diferențe.

Căutați indicatori ai relației cauză-efect
Ori de câte ori găsim un cuvânt sau o expresie precum „așa că”, ar 
trebui să ne întrebăm: „De ce este acel cuvânt acolo? Este vorba 
de două idei separate legate împreună de o relație de tipul cau-
ză-efect?

Un exemplu este Predica de pe Munte, în care cuvintele „așa că” 
leagă pasaje care, în alte condiții, nu au legătură unul cu celălalt. 
Să ne uităm la Matei 5:23,24: „Așa că, dacă îţi aduci darul la altar, 
și acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi 
darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu frate-
le tău; apoi vino de adu-ţi darul.” Acest pasaj este folosit adesea 
singur, însă cuvântul „așa că” îl leagă de versetul anterior despre 
mânie. Se merită să îl cercetați mai îndeaproape. 

În funcție de versiunea Bibliei pe care o folosiți, alte cuvinte care 
arată o relație de tip cauză-efect sunt: așa, așadar, de aceea, în con-
secință, prin urmare.
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Căutați noțiuni care se referă la timp 
Fiți atenți la cuvintele care se referă la timp, precum când, înainte/
după sau până. Ele indică cronologia și ne pot oferi idei pe care 
am putea să le trecem cu vederea. Să luăm ca exemplu Fapte 1:8: 
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste 
voi, și-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria 
și până la marginile pământului.”

Observați cuvântul când. Din nefericire, încercăm adesea să de-
venim martori pentru Dumnezeu înainte să fi primit puterea Lui. 
Dar dacă ne rugăm, dacă cerem Duhul Sfânt și așteptăm până 
când a venit peste noi Duhul Sfânt, nu vom lucra degeaba. Ni s-a 
promis putere, nu doar să fim martori în comunitatea noastră, ci 
pe tot pământul. Observați cuvântul pe când din următorul verset 
(Fapte 1:9). Ați observat faptul că aceasta este ultima făgăduință 
făcută de Isus înainte să urce la cer? Expresiile temporale ne pot 
descoperi adevăruri uimitoare în întreaga Scriptură, mai ales în 
scrierile profetice.

Observați tipuri și antitipuri
Un tip biblic este o persoană, lucru sau eveniment din Vechiul 
Testament care prefigurează și are caracteristicile unei persoane, 
lucru sau eveniment din Noul Testament, numit antitip. Tipul 
(cum ar fi sistemul jertfelor din Vechiul Testament), poate fi con-
siderat un model profetic care arată către antitip (cum ar fi jert-
fa lui Hristos pe cruce). Tipurile sunt mai mult decât metafore; 
Dumnezeu a vrut ca ele să prezică venirea lui Hristos și marele 
adevăr al mântuirii.
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De exemplu, să ne uităm la Avraam atunci când a fost chemat să 
îl aducă jertfă pe Isaac în Geneza 22. Când a descoperit mielul 
în desiș și l-a adus ca jertfă, recunoaștem mielul care arată către 
Hristos, Antitipul, care urma să fie sacrificat în locul nostru. Cău-
tați mai multe tipuri atunci când citiți Biblia. Pentru cei care citesc 
cu atenție, acesta este unul dintre cele mai frumoase aspecte ale 
studierii Bibliei.

„Există un singur adevăr central care trebuie să fie în mintea noa-
stră atunci când cercetăm Scripturile – Hristos, și El crucificat. 
Orice alt adevăr are influență și putere doar dacă este studiat în 
legătură cu această temă.” (The Faith I Live By, p. 50)

Să ne facem timp pentru studiu biblic
Pentru unele persoane, cea mai dificilă parte a studiului Biblic este 
să găsească timp să îl înceapă. Ați încercat vreodată să vă faceți 
timp pentru Dumnezeu în programul vostru încărcat? E mult mai 
bine să încercăm să ne facem programul în funcție de timpul pe-
trecut cu Dumnezeu. Dacă trebuie să renunțăm la anumite obli-
gații, proiecte misionare, timp cu prietenii, somn sau chiar timpul 
de masă, atunci să facem lucrul acesta. Deconectați-vă televizorul 
si internetul, dacă este nevoie. Putem renunța la orice, atâta timp 
cât ne va permite să petrecem timp studiind Cuvântul lui Dumne-
zeu. Fără acest timp, vom muri spiritual.

Puteți face următoarele lucruri pentru a vă ajuta să păstrați intact 
timpul zilnic cu Dumnezeu:

•	 Reevaluați-vă lista cu datorii zilnice. Refaceți-o sau scoateți ace-
le lucruri care nu sunt esențiale.

•	 Faceți din timpul petrecut cu Dumnezeu prioritatea numărul 
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unu. Nu faceți nimic altceva când vă treziți (excepție fac igiena 
personală, băutul apei etc.) până când nu ați petrecut timp cu 
Dumnezeu. Nu ne câștigăm mântuirea trezindu-ne devreme, 
dar când Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom dori prezența 
Lui și Îi vom da primul loc în viața noastră.

•	 Faceți-vă o programare la Dumnezeu de dimineață și țineți-vă 
de ea (așa cum ați face cu șeful vostru sau cu o altă persoană 
importantă). Dacă nu vă puteți trezi dimineața, începeți să vă 
rugați ca Dumnezeu să vă trezească (citiți Is. 50:4, Marcu 1:35, 
Prov. 8:17, Ps. 5:3). Nu dați vina pe Dumnezeu dacă obiceiurile 
voastre de dormit trebuie schimbate. Ceea ce mâncați seara și 
cât de mult dormiți în noaptea dinainte vor influența succesul 
întâlnirii voastre cu Dumnezeu din dimineața următoare.

•	 Încercați să puneți deoparte cel puțin o oră pentru studiu bi-
blic și rugăciune în fiecare zi. Poate părea imposibil, dar dacă 
vreți, se va putea. Curând veți descoperi că nu este de ajuns să 
petreceți o oră cu Regele Universului. Dumnezeu vă va răsplăti 
pentru timpul pe care I-l acordați.

•	 Păstrați aparatura electronică închisă până la finalul timpului 
petrecut cu Dumnezeu. Lăsați pe mai târziu e-mailurile, mesa-
jele, noutățile, radioul și apelurile telefonice.

•	 Dacă este posibil, găsiți-vă un loc liniștit, departe de zgomote și 
alte factori perturbatori. 

•	 Atunci când vă luați angajamentul să petreceți timp cu Dumne-
zeu în fiecare zi, trebuie să vă așteptați ca Satana să facă tot ce 
poate să vă distragă atenția și să vă încurce planurile. Dacă veți 
persevera, Dumnezeu vă va da victorie spirituală și veți începe 
să descoperiți comori pe care nu le-ați văzut mai înainte.

„N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cu-
vintele gurii Lui.” (Iov 23:12)
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„Satana știe bine că toți aceia pe care îi poate duce la neglijarea 
rugăciunii și a cercetării Scripturilor vor fi învinși de atacurile lui. 
De aceea născocește orice plan posibil pentru a preocupa mintea.” 
(Tragedia Veacurilor, p. 519)

„După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și via-
ța spirituală este susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Şi orice 
om trebuie să primească viață din Cuvântul lui Dumnezeu. După 
cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel tre-
buie să primim și Cuvântul pentru noi înșine.” (Hristos Lumina 
Lumii, p. 319)

„Viața lui Dumnezeu care dă viață lumii este în Cuvântul Său... În-
treaga Biblie este o manifestare a lui Hristos. Este singura noastră 
sursă de putere.” (Gospel Workers, p. 250)

Dincolo de studiul Bibliei
Rugăciunea noastră este ca sugestiile din această carte să vă in-
spire pentru studiul Bibliei și să fiți motivați să le folosiți. Dar fără 
puterea transformatoare a lui Dumnezeu și fără binecuvântarea 
Duhului Sfânt, orice metodă este doar un set de reguli. Iată ce 
contează cu adevărat:

•	 Veți permite Cuvântului lui Dumnezeu să vă schimbe inima?
•	 Când veți descoperi un lucru nou, îl veți aplica în viața voastră?
•	 Veți permite Bibliei să vă modeleze viața de zi cu zi?

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă 
asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci 
atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţe-
lepciune.” (Iosua 1:8)
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„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelân-
du-vă singuri.” (Iacov 1:22)

Păziți de Cuvântul lui Dumnezeu
Dumnezeu tânjește ca poporul Său să Îl cunoască pe Hristos așa 
cum este El descoperit în întâmplările în care au fost schimbate 
vieți, în profețiile, poeziile și epistolele Bibliei. Mai presus de toate, 
El tânjește ca noi să știm un adevăr vital: Dumnezeu este dragoste. 
El ne-a creat, El ne-a răscumpărat și El ne va susține până când Îl 
vom vedea față către față.

Satana nu vrea decât să ascundă dragostea divină. Unele dintre 
cele mai mari atacuri înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos 
se vor îndrepta către Cuvântul Său, pentru că știe că acolo se află 
adevărul și viața. Nu trebuie să ne temem însă de înșelăciunea 
lui Satana. Mântuirea se câștigă prin credința în Isus și în nepri-
hănirea Sa, iar această credință este protejată de comorile care se 
găsesc în Scriptură.

„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este 
curăţat; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.”  
(2 Samuel 22:31)

„Poporul lui Dumnezeu este îndreptat către Scripturi, ca fiind 
scutul lui împotriva influenței învățătorilor rătăciți și a puterii 
amăgitoare a duhurilor întunericului. Satana folosește orice plan 
posibil pentru a-i împiedica pe oameni să câștige o cunoaștere 
a Bibliei, deoarece declarațiile ei lămurite îi demască amăgirile.” 
(Tragedia Veacurilor, p. 593)
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„Numai aceia care și-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor 
rezista în ultimul mare conflict. Fiecărui suflet i se va pune pro-
blema cercetătoare: „Să ascult mai mult de Dumnezeu decât de 
oameni?” Ora hotărâtoare este chiar acum la uși. Sunt picioarele 
noastre întemeiate pe stânca de neclintit a Cuvântului lui Dumne-
zeu? Suntem pregătiți să stăm hotărâți în apărarea poruncilor lui 
Dumnezeu și a credinței lui Isus?” (Tragedia Veacurilor, p. 593)

Folosind Cuvântul lui Dumnezeu  
în rugăciune

Făgăduințele prețioase ale Bibliei sunt ca aurul atunci când facem 
apel la ele în rugăciune. Atunci când începem să ne prindem de 
făgăduințele lui Dumnezeu prin credință, putem să ne rugăm cu 
îndrăzneală folosind propriile Lui cuvinte. Biblia ne spune: „Nu 
vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri.” 
(Filipeni 4:6)

Daniel l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt când poporul din Ie-
rusalim a fost dus in exil în Babilon. El a venit la Dumnezeu în 
rugăciune, făcând apel la făgăduința din Ieremia 29 în care fuse-
se profetizată eliberarea după 70 de ani de robie. Deși Daniel s-a 
apropiat de Dumnezeu cu umilință – Biblia ne spune că a postit 
purtând haine de sac și cenușă și mărturisind păcatele poporului 
lui –, lui nu i-a fost teamă să Îi aducă aminte lui Dumnezeu de 
promisiunea Lui și să Îi ceară să și-o împlinească. 

Şi noi putem să ne prindem de făgăduințe, să cerem după voia 
lui Dumnezeu și să credem că Dumnezeu vorbește serios. Apoi 
Îi putem mulțumi prin credință, știind că va răspunde la timpul 
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potrivit. Atunci când Îi mulțumim dinainte pentru darurile Lui, 
ne întoarcem privirea de la temerile noastre către puterea Lui ne-
limitată. Scriptura va prinde viață înaintea ochilor noștri atunci 
când vom vedea cum își revarsă binecuvântările.

Rugându-ne cu credință în Cuvântul lui Dumnezeu
„Să se roage pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu Se află în spatele fi-
ecărei făgăduințe pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spuneți: 
„Am făcut cum mi-ai spus. Prezint făgăduința Ta care spune: 
«Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschi-
de!»” (Parabolele Domnului Hristos, p. 147)

„Trebuie să ne rugăm chiar și atunci când suntem înconjurați de 
cei mai negri nori pe care Satana îi poate arunca asupra noastră și 
să lăsăm ca credința să străpungă norii până la tronul lui Dumne-
zeu, înconjurat de curcubeul făgăruinței, asigurarea că Dumnezeu 
este adevărat, că în El nu există nici schimbare și nici umbră de 
mutare. S-ar putea ca răspunsul să pară că întârzie, dar nu este 
așa. Rugăciunea este acceptată și răspunsul este dat când este cel 
mai bine pentru cel care s-a rugat și când împlinirea făgăduinței 
va fi pentru binele lui veșnic. Dumnezeu ne oferă tot timpul bine-
cuvântări, de-alungul călătoriei noastre, pentru a ne face călătoria 
către cer frumoasă.” (In Heavenly Places, p. 125)

„Trebuie să venim înaintea tronului de har cu reverență, gândin-
du-ne la făgăduințele pe care ni le-a dat Dumnezeu, contemplând 
bunătatea lui Dumnezeu și oferind laude pline de recunoștință 
pentru dragostea Lui statornică. Nu trebuie să ne încredem în 
rugăciunile noastre finite, ci în cuvântul Tatălui nostru ceresc, 
în asigurarea dragostei Lui pentru noi. Trebuie să trimitem ce-
rerile noastre la tronul de har crezând făgăduințele dragostei lui 
neschimbătoare. ” (In Heavenly Places, p. 125)
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„Să vorbim și să lucrăm cu o credință de neînvins. Domnul este 
bogat în mijloace, lumea este a Lui. Să privim cu credință spre cer.” 
(Parabolele Domnului Hristos, p. 147)

Nevoile noastre și făgăduințele lui Dumnezeu
Gândește-te la cele mai importante nevoi și fă apel la aceste făgă-
duințe în rugăciune:

•	 Ajutor în încercări: Ps. 50:12; 2 Cr. 20:12; Isa. 41:10
•	 Ajutor în ispite: Efes. 6:10-17; 1 Cor. 10:13
•	 Eliberare: Ps. 34:6,7,19; Luca 18:7,8
•	 Nevoi fizice: Fil. 4:19; Matei 6:31-33; Ps. 4:3
•	 Iertare: 1 Ioan 1:9; Ps. 103:12; Isa. 1:18
•	 Înțelepciune: Iacov 1:5; 1 Cor. 1:30; Efes. 1:17
•	 Călăuzire: Ps. 32:8; Prov. 3:5, 6; Isa. 30:21
•	 Putere: Isa. 40:29-31; Efes. 3:16; 2 Cor. 12:9
•	 Duhul Sfânt: Luca 11:13; Efes. 1:13
•	 Mântuire: Rom. 10:13; Rom. 5:8; Efes. 1:4
•	 O inimă nouă: Ezech. 36:26; Deut. 30:6; Fil. 2:13
•	 Hrană fizică: Is. 33:16; Ps. 34:8; Ps. 37:25
•	 Nevoi spirituale: Ps. 81:10; Matei 5:6; Ier. 15:16
•	 Roade spirituale: Ps. 1:3; Ioan 15:4; 2 Cr. 16:9
•	 Mântuirea sufletelor: Ps. 2:8; Iosua 1:3; 2 Petru 3:9; Ioel 2
•	 Răbdare: Mat. 24:13; 2 Tim. 2:3; Evrei 10:35
•	 Pace: Ioan 14:27; Is. 26:3; Ps. 46; Ex. 14:14
•	 Reînviorare: Ps. 85:6; Ps. 138:7; Ezech. 37:5; Efes. 5:14
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Memorând Cuvântul lui  
Dumnezeu

Nimic nu face ca mintea nostră să fie ascuțită și nu îmbărbătează 
sufletul nostru descurajat ca pasajele biblice memorizate. Psalmis-
tul spune: „ Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătu-
iesc împotriva Ta!” (Ps. 119:11)

„Am putea închide ușa multor ispite dacă am memora pasaje din 
Scriptură. Să ne păzim calea de ispitele lui Satana cu «Este Scris».” 
(The Faith I Live By, p. 8)

„De câteva ori în fiecare zi, prețioase momente de aur să fie con-
sacrate rugăciunii și studiului Scripturilor, chiar dacă este vorba 
numai de memorarea unui text, pentru ca în suflet să existe viață 
spirituală.” (Mărturii pentru biserică, vol. 4, p. 459)

Idei pentru memorarea Scripturii:
•	 Dacă sunteți începători, începeți cu versetele voastre preferate 

din devoționalul zilnic. Sau puteți memora versete care să vă 
ajute în încercări și ispite. Dacă memorați deja astfel de versete, 
puteți începe să memorați versete dogmatice care să vă ajute să 
dați mărturie pentru credința voastră. 

•	 Scrieți versetele pe niște cartonașe (sau folosiți un computer și 
scoateți-le la imprimantă) și purtați-le cu voi într-un pachețel 
de versete, în portofel sau pe un inel metalic.

•	 Petreceți câteva minute zilnic repetând noile versete, până le 
știți pe de rost foarte bine. (Este esențial să învățați de prima 
dată versetul așa cum este el scris, dacă vreți să îl rețineți pe 
termen lung). 
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•	 Continuați să repetați versetele în timpul zilei (în drum spre 
serviciu, când mergeți la școală, în timpul pauzelor, când aște- 
ptați la rând la magazin, oriunde mergeți). 

•	 Când aveți câteva minute la dispoziție, scrieți-l de mână iar și 
iar, ca să se întipărească în memorie. 

•	 Căutați un partener care să vă ajute în procesul de memorare. 
Vă va ajuta mult. 

•	 Scrieți data și un eveniment important din viața voastră pe car-
tonaș. Aceasta vă va ajuta să vă aduceți aminte mai ușor versetul 
memorat. 

•	 Puteți începe cu două versete pe săptămână, însă mulți oameni 
memorează un verset pe zi. Cu cât memorați mai mult, cu atât 
va fi mai ușor. 

•	 Puteți învăța capitole întregi. Iată câteva opțiuni bune: Isa. 53, 1 
Cor. 13, Evr. 11, Ps. 23, Ps. 34, Ps. 91.

•	 După ce învățați un verset, repetați-l des timp de cel puțin o 
lună. Apoi îl puteți pune deoparte, pe măsură ce învățați din ce 
în ce mai multe versete. Dar este important să repetați versete 
mai vechi cel puțin o dată pe lună. Puteți face lucrul acesta cu 
familia sau prietenii.

•	 Spuneți altora despre versetele pe care le memorați. Folosiți-le 
când vă rugați. Veți fi bucuroși că le-ați încredințat memoriei. 
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Învățând să trăim după Cuvântul 
lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat, prin urmare nu este ca 
o lucrare literară pe care să o modificăm și să o ajustăm ca să se 
potrivească scopurilor noastre. Nu Îl putem da deoparte ca să ne 
promovăm teoriile sau propria interpretare. De ce? Pentru că a fost 
scris prin inspirație de la Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. 
(2 Petru 1:20, Mal. 3:6)

„Viața unui creștin este o viață dirijată de ce scrie în Cuvântul lui 
Dumnezeu.” (Reflecting Christ, p. 77)

„Copiii lui Dumnezeu au ajuns în partea cea mai dificilă a călăto-
riei lor, pentru că la tot pasul există capcane și curse ale vrăjma-
șului. Dar pentru că avem îndrumare din partea Domnului, iar 
Cuvântul Său este foarte clar, putem să mergem în siguranță fără 
să ne împiedicăm. Trebuie să Îl căutăm în fiecare zi pe Domnul 
și să ne întrebăm: „Este aceasta calea Domnului?” Nu poți urma 
propriile înclinații și în același timp să te afli pe o cărare sigu-
ră. Nu poți trăi pentru a-ți face pe plac ție însuți, ci trebuie să îți 
predai voința lui Dumnezeu. Cum vei înțelege care este voia lui 
Dumnezeu dacă nu studiezi Cuvântul Său cu o inimă umilă și 
pocăită?” (Youth’s Instructor, May 18, 1893, par. 4)

„Întărește-mi pașii în cuvântul Tău și nu lăsa nicio nelegiuire să 
stăpânească peste mine!” (Ps. 119:133)
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Aplicând Cuvântul lui Dumnezeu în viața voastră
Cum ne influențează Cuvântul lui Dumnezeu următoarele dome-
nii din viață?

Țintele vieții: Reflectă ele Cuvântul lui Dumnezeu? (Vezi Mat. 
6:33, Ioan 17:3)

Decizii zilnice și decizii cu privire la viață, în general: Sunt ele 
luate pe baza unor principii biblice sau pe baza sentimentelor și 
dorințelor voastre? (Vezi Prov. 3:5,6; Prov. 14:12; Prov. 11:14)

Atitudini: Care sunt gândurile și motivele voastre? Priviți viața 
din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu sau prin propria per-
spectivă? (Vezi Filipeni 2:5; 2 Cor. 10:5; Filipeni 4:8; Ps. 19:4; Ps. 
119:165; Is. 55:8,9)

Stilul de viață: Onorează stilul vostru de viață (de la modul în 
care vă cheltuiți banii, la cum vă petreceți timpul în activități re-
creative) pe Dumnezeu sau faceți doar ce vreți voi? (Vezi 1 Cor. 
10:31, 1 Cor. 6:19; 2 Tim. 2:3)

Întrebați-vă: Dacă țintele/deciziile/atitudinile/stilul de viață nu 
sunt în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu, sunt dispus să mă 
schimb? Cereți-I lui Dumnezeu să vă schimbe, începând cu interi-
orul și trecând apoi la exterior. Gândiți-vă la aceste promisiuni și 
cuvinte care ne îndeamnă la cercetare:

„Pe voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă 
încercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară 
numai dacă sunteţi lepădaţi.” (2 Cor. 13:5)

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor 
decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte 
sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simţirile și gân-
durile inimii.” (Evrei 4:12)
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„Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor dovedește 
sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire.” (Cugetări de pe Mun-
tele Fericirilor, p. 146)

„Dacă inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viața va 
da mărturie despre acest fapt... Deși nu trebuie să ne încredem 
deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune, viața noastră va 
dovedi dacă harul lui Dumnezeu locuiește sau nu în noi. Se va ob-
serva atunci o schimbare în caracterul, obiceiurile și preocupările 
noastre.” (Calea către Hristos, p. 57)

„Chiar și numai o singură trăsătură rea de caracter, o singură do-
rință păcătoasă cultivată perseverent vor face, în cele din urmă, 
fără efect puterea Evangheliei.” (Calea către Hristos, p. 34)

„Priceperea, voința, afecțiunea, toate trebuie puse sub controlul 
Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci, prin lucrarea Duhului Sfânt, 
învățăturile din Cuvânt vor deveni principiile vieții.” (Divina Vin-
decare, p. 514)

Un cuvânt de încurajare
Când vă puneți viața în fața oglinzii Cuvântului lui Dumnezeu, 
puteți fi ispitiți să vă descurajați. Puteți simți că vreți să renun-
țați să mai studiați Biblia. Trebuie însă să vă ridicați ochii de la 
neajunsurile voastre la puterea nelimitată a lui Dumnezeu. El nu 
doar că vă iartă păcatele, dar vă eliberează din puterea păcatului. 
Stați aproape de Mântuitorul prin rugăciune și studiul Cuvântu-
lui. Aveți încredere în promisiunile Lui. El nu vă va uita și nu vă 
va părăsi.

„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lu-
crare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6)
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„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odih-
nă. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu 
sunt blând și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.” (Mat. 11:28,29)

„Să nu facem din eul nostru personal centrul preocupărilor noas-
tre, făcându-ne temeri și griji cu privire la faptul că vom fi mântu-
iți sau nu. Toate acestea ne îndepărtează sufletul de Izvorul puterii 
noastre. Încredințează lui Dumnezeu problema rămânerii tale în 
El și încrede-te în El! Cugetă și vorbește despre Hristos! Fă ca eul 
tău să dispară în El!” (Calea către Hristos, p. 71)

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nicio 
nenorocire.” (Ps. 119:165)
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Reînviorarea care va avea loc
Atunci când Îl privim pe Hristos în Cuvântul Lui, Îi permitem să 
ne schimbe inimile, biserica și lumea. Aveți încredere că El își va 
ține promisiunea: „Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa 
lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea 
înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul 
lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ier. 31:33)

„Când vom înțelege ce înseamnă această carte pentru noi, ca po-
por, în mijlocul nostru se va vedea o mare înviorare.” (Mărturii 
pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 113)

„Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pă-
mânt, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reîn-
viorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpu-
rile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate 
peste copiii Săi.” (Tragedia Veacurilor, p. 464)

„Biblia va fi privită ca un document din cer. Studiul ei va implica 
deplin mintea și adevărurile ei vor hrăni sufletul. Făgăduințele lui 
Dumnezeu vor fi repetate ca și când sufletul nu a mai gustat din 
dragostea Lui. Ele vor străluci pe altarul inimii și vor fi auzite de 
pe buzele mesagerilor lui Dumnezeu. Ei vor implora suflete cu o 
ardoare căreia cu greu îi vor putea rezista. Atunci se vor deschide 
ferestrele cerului pentru revărsarea ploii târzii. (Ye Shall Receive 
Power, p. 312)
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Citind Cuvântul împreună
Biserica Adventistă a lansat un program de citire a Bibliei la nivel 
mondial. Mii de persoane din toată lumea îl urmează și nenumă-
rați credincioși experimentează o reînviorare personală de care 
puteți și voi să aveți parte. 

Vă invit să vă alăturați credincioșilor care urmează acest plan de 
citire a Bibliei. Pentru mai multe detalii, puteți accesa următoarea 
pagină de internet: www.revivalandreformation.org

O invitație personală
„Aș vrea să invit pe fiecare membru să se alăture Bisericii Adven-
tiste globale în citirea unui capitol al Bibliei pe zi. Atunci când 
vom citi cu multă rugăciune și vom medita asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu, vom fi conduși la o experiență nouă cu Mântuitorul și 
vom aștepta cu ardoare apropiata Lui venire.”

Ted N.C. Wilson,  
Președinte Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua 
a Șaptea

Rugăciunea noastră
Fie ca poporul lui Dumnezeu să redescopere nenumăratele co-
mori din Cuvântul Său, pentru că „ele sunt mai de preţ decât au-
rul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picu-
rul din faguri.” (Ps. 19:10)

Doamne, „nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul 
Tău în Tine?” (Ps. 85:6)
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Resurse pentru reînviorare  
și studiu biblic

Pagina web a Conferinței Generale pentru reînviorare și 
reformă:
www.revivalandreformation.org

Pagina Revived by His Word:
www.revivedbyhisword.org

ARME Bible Camp - instruire biblică timp de 5 zile:
www.armeministries.com

Cele zece zile de rugăciune:
www.tendaysofprayer.org

Cărțile lui Ellen G. White și comentariile online:
egwwritings.org

Program de studiu și memorare a Bibliei:
www.fast.st

Ajutor pentru studiul Bibliei:
www.biblestudytools.com

Întrebări despre Biblie:
www.bibleinfo.com

Pagina Sword:
www.e-sword.net
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“Studiul Cuvântului lui 
Dumnezeu care duce la 
o experiență cu Isus și 

la schimbarea vieții este 
inima reînviorării.”

Mark Finley

Alăturați-vă  
Reînviorării prin Cuvânt

www.revivalandreformation.org


