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C u p r i n s





D rag cititor,
Îţi prezint în paginile următoare o lucrare care 
am încrederea că îţi va fi de folos în studierea 

Cuvântului preţios al lui Dumnezeu. De asemenea doresc ca 
principiile generale pe care le vei găsi expuse în ea, în vreme 
ce îţi vor oferi o imagine slabă a bogăţiei aflate în Cuvânt, să te 
determine să‑l studiezi pe acesta cu o şi mai mare atenţie. Sunt 
conştient, chiar mai conştient decât ai putea fi tu, de marile şi 
numeroasele imperfecţiuni care se găsesc în această expunere. 
Oricât de puţin ar preţui cineva Cuvântul, oricât de puţin i‑ar 
percepe caracterul divin, orice lucrare a omului pe marginea 
lui va fi, în ochii unui credincios, cu totul palidă şi sărmană. 
Îmi dau seama de acest lucru şi doresc să spun câteva cuvinte 
pentru a‑ţi explica scopul pe care l‑am avut publicând aceste 
gânduri, şi de asemenea să‑ţi fac cunoscut la ce să te aştepţi 
citindu‑le.

Cu câţiva ani în urmă un frate mi‑a sugerat să încep o astfel 
de lucrare, însă până acum nu am îndrăznit să fac acest lucru, 
mai mult din pricină că m‑am simţit incapabil pentru ea, decât 
că aş fi fost ocupat în lucrarea Domnului, măcar că aceasta din 
urmă şi‑a avut şi ea contribuţia la amânarea deciziei mele de 
a începe. Simţământul că venirea Domnului este aproape m‑a 
făcut ca să mă devotez slujirii, mai degrabă decât studiului. Însă 
nevoia fraţilor care sunt în lucrarea Domnului, şi cei mai mulţi 
dintre ei într‑un fel mai folositor decât mine, m‑a determinat 
să încep această lucrare, fără ca, nădăjduiesc, să părăsesc o 
atitudine potrivită de umilinţă, la care ţin mai mult decât la 
împlinirea oricărei lucrări. Câteva chestiuni, totuşi, au cântărit 
greu în balanţă pentru a mă împiedica să mă apuc de lucru.
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Mai întâi, imensa responsabilitate care, atunci când este 
vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, atârnă asupra aceluia care 
doreşte să ofere călăuzire gândurilor creştinilor; şi, oricât ar fi 
de modest felul în care ar face‑o, să prezinte idei ca fiind intenţia 
Duhului lui Dumnezeu. Cât de gravă este eroarea de a îndruma 
greşit pe copiii lui Dumnezeu în înţelegerea gândurilor şi a voii 
Sale; sau de a prezenta ca scop al comunicărilor Sale preţioase 
ceea ce în realitate nu este aşa ceva!

Un alt lucru m‑a făcut de asemenea să ezit, şi anume teama 
că cineva s‑ar putea aştepta să găsească în această lucrare 
întregul conţinut al Cuvântului. Gravul dezavantaj al tuturor 
comentariilor este că acestea fac loc unui asemenea gând, 
oferindu‑se pe ele însele inimii nedeprinse cu studiul Scripturii şi 
lipsită de spiritualitate, care se mulţumeşte cu câteva explicaţii, 
bune, probabil, în ele însele, dar care nu prezintă decât câteva 
gânduri sugerate de Cuvânt şi care sunt cu totul neputincioase 
să comunice atât viaţa care caracterizează acest Cuvânt, cât 
şi puterea şi bogăţia lui. Nimic nu este mai păgubitor decât 
această lenevie care preferă să se preocupe cu câteva gânduri, 
decât să exploreze Cuvântul divin, Cuvânt făcut fără putere 
pentru sufletul care nu caută cu stăruinţă, spiritualitate şi 
devotament, să capete din partea Domnului acea cunoştinţă 
pe care numai El o poate da. Prin urmare cititorul nu va găsi 
în această lucrare pretenţia că îi este oferit întregul conţinut al 
Cuvântului lui Dumnezeu. El va găsi însă – cel puţin acestea 
au fost dorinţa şi scopul lucrării mele de faţă – câteva indicaţii 
care îi vor fi de ajutor în cercetarea Bibliei, dar care, de altă 
parte, îi vor fi cu totul nefolositoare fără acest cercetare. Nu îi 
voi fi făcut decât un mare rău dacă îl voi ajuta doar să capete 
câteva idei, în acelaşi timp îndepărtându‑l de la Cuvântul viu şi 
adevărat care ne pune în legătură cu Dumnezeu Însuşi, şi care 
aşează inimile noastre înaintea acelui ochi care vede şi judecă 
totul; dar care face aceasta pentru a ne vindeca şi binecuvânta.

A existat încă un lucru, mai mult de ordin personal, care a 
cântărit şi el – faptul că o astfel de însărcinare este una deosebit 
de importantă. Influenţa acestui gând însă a fost risipită 
de nădejdea de a fi de folos fraţilor mei; şi de asemenea de 
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marea bucurie pe care am anticipat‑o la sfârşitul îndeplinirii 
acestei lucrări, care bucurie, într‑adevăr, am experimentat‑o 
din plin. Chiar dacă cititorii mei nu vor avea un mare câştig 
în urma acestor scrieri, am cel puţin această mângâiere că ea 
a constituit un imens câştig pentru mine însumi. Oricare ar fi 
rezultatul deci, nu regret deloc că am dus la capăt o astfel de 
lucrare. Îl îndemn pe cititor să nu citească aceste pagini fără 
să le însoţească cu cele ale Cuvântului; şi să le folosească doar 
pentru a studia acest Cuvânt. Scopul meu este ca Scriptura să 
fie studiată, şi chiar am nădejdea că va fi imposibil ca cineva să 
folosească aceste scrieri altfel decât pentru a studia Cuvântul 
însuşi.

În sfârşit, nu mi‑am propus să vorbesc despre rezultatul 
pe care adevărul l‑a produs în mine însumi, nici să dau glas 
emoţiilor de ordin spiritual care se revarsă în inimă atunci 
când Cuvântul este citit aşa cum trebuie. Am intenţionat mai 
degrabă să‑l ajut pe cititorul meu să înţeleagă ceea ce de fapt 
ar trebui să producă astfel de simţăminte. Prefer să le las să 
izvorască ele însele prin har în inima lui, decât să‑i împărtăşesc 
prea mult din ceea ce a avut loc în a mea. Doresc în mod simplu 
ca efectul să fie nu doar bucuria cunoaşterii, ci ceea a adevăratei 
comuniuni cu Dumnezeu.

Nu mai am decât un singur lucru de adăugat. Am 
intenţionat să public un sumar al tuturor cărţilor Bibliei, 
indicând, atât cât mi‑a fost dat, intenţia şi gândul Duhului 
Sfânt în fiecare carte. De vreme ce o asemenea lucrare este 
foarte întinsă, am ajuns la concluzia că ea poate fi foarte bine 
publicată pe părţi. Pentateuhul constituie în mod natural un 
grup care poate apărea separat. Lucrarea mea asupra celorlalte 
cărţi este destul de avansată, aşa că nădăjduiesc, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, să reiau în scurt timp publicarea acestei lucrări. 
Este foarte mângâietor să mă gândesc că fraţii mei mă vor ajuta 
cu rugăciunile lor, ca să beneficiez de călăuzire de la Dumnezeu 
în această lucrare, ca Duhul Său să deţină controlul asupra ei şi 
ca astfel ea să reprezinte o binecuvântare pentru toţi.

Nu voi încheia această prefaţă fără a‑l informa pe cititor că 
dacă va găsi lucruri care să‑l zidească în lucrarea de faţă, va fi 
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în mare măsură îndatorat grijii şi interesului plin de afecţiune 
arătate de fratele nostru M. H. Parlier, care mi‑a fost de un 
considerabil ajutor la editare.

Fie ca învăţătura Duhului Sfânt Însuşi să‑ţi fie dăruită, 
dragă cititorule; fie ca, în aceste zile din urmă, Cuvântul să‑ţi 
devină tot mai preţios şi, de asemenea, fie ca întotdeauna să 
te caracterizeze un duh de ascultare şi de dragoste pentru tot 
ceea ce aparţine lui Hristos. Aceasta este dorinţa fratelui tău în 
Hristos,

J. N. Darby
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