
Cum primesc eu înţelegere spirituală?

Înţelegerea spirituală vine la noi prin
conştiinţă …
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Duhul lui Dumnezeu nu ne face cunoscută priceperea divină pe
o altă cale decât aceea a conştiinţei. Dacă conştiinţa nu a fost
atinsă şi dacă ea nici măcar nu a fost impresionată de ceea ce
Dumnezeu este gata să-mi facă cunoscut din Cuvântul Său,
atunci pot strânge oricât de mult, dar totul nu are nici o valoare.
Da, este chiar dăunător, căci nu este nimic mai periculos decât
să aprobi adevărul, fără să fi influenţat de el. Orice principiu al
lui Dumnezeu este dat la o parte, dacă eu iau o parte a
Cuvântului lui Dumnezeu şi o studiez aşa cum studiez istoria
sau oricare altă carte interesantă. Eu studiez, vreau să vă spun
aceasta insistent, revelarea gândurilor lui Dumnezeu, şi
conştiinţa mea trebuie să devină impresionată de ele. Aceasta
are cea mai mare importanţă, şi pentru nimeni altcineva nu este
mai important decât este pentru credincioşii tineri. De aceea vă
rog: străduiţi-vă să aveţi o conştiinţă încercată, gingaşă. Este o
chestiune măreaţă, dacă eu citesc această Carte sfântă a lui
Dumnezeu şi mă gândesc că acolo găsesc ceva despre
Dumnezeu, care vorbeşte conştiinţei mele şi mă duce în
prezenţa Sa. Tocmai aceasta este binecuvântarea Cuvântului
lui Dumnezeu. Scripturile au fost date, ca ele să lucreze asupra
noastră, şi aceasta este foarte serios! Aceasta este total diferit
decât dacă intelectul meu sau mintea mea se preocupă cu
anumite lucruri. Eu mă pot preocupa cu cel mai măreţ adevăr al
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lui Dumnezeu şi să las mintea mea să gândească insistent la el,
duhul meu să se ostenească cu el – rezultatul va fi zero. Dar
dacă eu am înţeles cu adevărat ce este această Carte
deosebită, că ea este adevărata, reala, veritabila voce a lui
Dumnezeu, scrisă prin Duhul Sfânt, atunci aceasta mă duce
direct în prezenţa lui Dumnezeu şi atunci am a face cu
Dumnezeu cu privire la ceea ce El doreşte cu plăcere să-mi
spună.

Tradus de la: Wie erhalte ich geistliches Verständnis?

Extras din prelegerea pentru credincioşii tineri: „The Family of God”

Traducere: Ion Simionescu
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