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Introducere 

 

Creştinismul este o credinŃă bazată pe o carte. Pentru creştini, în toate vremurile, a 
existat o sursă supremă şi  completă de cunoştinŃe despre Dumnezeu şi  umanitate şi 
anume, colecŃia de scrieri cunoscută sub numele de Biblie. 

 

 Aflăm  deasemeni,   că Biblia  însăşi are  ultimul cuvînt în toate aspectele vieŃii. Oricînd  
vorbeşte  despre un subiect,  vorbeşte cu autoritate finală 

 

Acestea  sînt afirmaŃiile Scripturii. Dar sînt acestea adevărate? Cum ştiu Creştinii  că nu 
sînt amăgiŃi cînd cred acestea? Cum ştiu  cei necredincioşi  că Biblia  poate fii crezută? 

 

Această carte prezintă evidenŃe pentru care ar trebui să-i acceptăm afirmaŃiile – “Zece 
argumente pentru a crede Biblia”, sau “Cele zece minuni ale Bibliei”. Această carte arată 
zece lucruri specifice care pun Biblia deasupra oricărei altei cărŃi scrisă vreodată. 

 

O dată ce aceste dovezi sînt considerate, este clar, Biblia este o carte care îŃi inspiră 
încredere. Întra-devăr, împrejurările vor demonstra că este exact ce susŃine – o 
descoperire divină  a unui Dumnezeu viu  pentru fiinŃa umană. 

 

łinând cont de acestea să privim la cele  “Zece Argumente Pentru a Crede Biblia.” 

 

  



Argumentul  1 

 

Minunea 

InteligenŃei CredinŃei 

Prezentate de Biblie 

 

Isus  i-a răspuns,”Şă iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău,  

cu toată inima ta, cu tot sufletul tău,  

şi cu tot cugetul tău” (Matei 22:37) 

 

 

Argumentul 1 

 

Minunea InteligenŃei credinŃei 

Prezentate de Biblie 

 

Primul argument pentru a crede Biblia  are de-a face cu natura acestei cărŃi. În adevăr, 
însăşi faptul  că noi putem avea această discuŃie în secolul  douăzeci-şi-unu este o 
adevărată minune! 

 

Deşi Scriptura a fost scrisă între două şi patru mii de ani în urmă, ea încă are puterea de 
a provoca inteligenŃa omului din lumea noastră modernă. De fapt, Biblia poate rezista 
celui mai sever asalt academic şi să  satisfacă intelectual orice persoană care îi 
investighează afirmaŃiile în mod corect. Un număr de observaŃii trebuie făcute despre 
această trăsătură extraordinară a Bibliei.  

 

CredinŃa Biblică Este CredinŃa Inteligentă 

 

Să începem cu observaŃia că, Biblia, în permanenŃă încurajează oamenii să-şi pună 
încrederea în Dumnezeu. Din nefericire, pentru mulŃi credinŃa este un salt orb în 
necunoscut, gînduri inspirate de dorinŃe sau luarea dorinŃelor drept realitate. Dar 
credinŃa pe care o cere Biblia este  “inteligentă” sau “rezonabilă” Nu este nici oarbă nici 
iraŃională. Biblia ne cere să ne punem încrederea într-o realitate (Dumnezeu) care este 
vrednic de credinŃa noastră. Nimănui nu i se cere să-şi sacrifice intelectul cînd crede în 
Dumnezeul Bibliei. 

 



Într-adevăr, credinŃa creştină este bazată pe fundamentul solid a ceea ce Dumnezeul Cel 
Viu a făcut de-a lungul istoriei. El S-a revelat umanităŃii şi această revelaŃie este descrisă 
în Scriptură. Biblia ne arată ce cere Dumnezeu de la noi şi că noi trebuie să-I răspundem 
prin credinŃă. În a face aşa, nu ni se cere niciodată să ne oprim din a gîndi sau a ne 
neglija intelectul. 

 

De fapt, Isus accentuează că a veni la Dumnezeu implică atît mintea cît şi inima şi 
sufletul unei persoane. Cînd a fost întrebat despre cea mai mare poruncă din lege El a 
răspuns după cum urmează: 

 

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot 
cugetul tău.(Matei 22:37) 

 

ObservaŃi că Isus a zis că noi trebuie să iubim pe Domnul cu tot “cugetul” nostru. Biblia  
aşteaptă de la cititorii ei să-şi  folosească mintea pentru a evalua adevărul mesajului ei. 

 

În Scriptură, InteligenŃa Este Egalată Cu  Cunoaşterea Lui  Dumnezeu 

 

Cînd Isus a avut o conversaŃie cu unul dintre învăŃătorii evrei ai legii, El a pus inteligenŃa 
sau înŃelepciunea la acelaş nivel cu a cunoaşte pe Dumnezeu. Biblia spune: 

 

Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis:” Tu nu eşti departe de împărăŃia lui 
Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări. 

 

Un răspuns înŃelept sau intelligent de la învăŃătorul legii l-a determinat pe Isus să spună 
că acel om a fost aproape de împărăŃia lui Dumnezeu. Acesta este un alt indicator că 
Biblia încurajează oamenii să-şi folosească mintea cînd examinează dovezi.  

 

Scriptura Spune Că Trebuie Să Verificăm Totul 

 

Apostolul Pavel a încurajat oamenii să verifice afirmaŃiile CreştinităŃii, să vadă dacă sînt 
adevărate. Pavel a scris Tesalonicenilor următoarele: 

 

“Ci cercetaŃi toate lucrurile, şi păstraŃi ce este bun”  ( 1 Tesaloniceni 5:21) 

 

Ei trebuiau să cerceteze “toate lucrurile” ce li se spuneau. CredinŃa oarbă nu era o 
opŃiune. 



Apostolul Ioan a scris ceva similar, şi a spus astfel: 

 

Prea iubiŃilor, să nu daŃi crezare oricărui duh; ci să cercetaŃi duhurile dacă sînt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulŃi prooroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1) 

 

Încă odată se accentuează verificarea lucrurilor. Nu li se spune creştinilor să creadă tot 
ce citesc sau aud. 

 

Cum facem această verificare? Verificăm lucrurile folosind mintea. Este clar că 
Dumnezeu nu vrea ca noi să “credem orbeşte” cînd trebuie să determinăm ce este 
adevărat şi ce e fals. 

 

Domnul Ne Provoacă Să-L Cercetăm 

 

În Vechiul Testament, Îl găsim pe Domnul făcînd o provocare celor ce credeau în alŃi 
dumnezei în afară de El. Biblia Spune: 

 

“ApăraŃi-vă pricina, - zice Domnul- arătaŃi-vă dovezile cele mai tari”,zice Împăratul lui 
Iacov.”Să se arate, şi să spună ce are să se întîmple; cari sînt proorociile pe cari le-aŃi 
făcut vreodată? SpuneŃi, ca să luăm seama la ele, şi să le vedem împlinirea; sau vestiŃi-
ne viitorul. SpuneŃi-ne ce se va întîmpla mai tîrziu, ca să ştim că sînteŃi dumnezei, faceŃi 
măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toŃii.” (Isaia 41: 21-24) 

 

ObservaŃi că Dumnezeul Cel Viu al Bibliei provoacă pe cei ce cred în alŃi dumnezei să 
aducă evidenŃe care să dovedească existenŃa lor. Dumnezeu cere ca ei să-şi “apere 
pricina” şi să vină cu argumente şi evidenŃe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi provoacă să 
vină cu dovezi care să demonstreze ceea ce ei pretind. 

 

Desigur, nu pot să vină  cu nici o dovadă, pentru că aceşti dumnezei în realitate nu 
există. Pe de altă parte, avem o convingere fermă că Dumnezeul Scripturii a lăsat 
suficiente  dovezi care să satisfacă nevoia celor ce în mod sincer doresc să cunoască 
adevărul. În contrast cu aceşti dumnezei ce nu există, Dumnezeul Bibliei ne-a dat dovezi 
imense să credem în El. 

 

  



Oamenii Sînt ÎncurajaŃi Să Examineze  

Dovezile Despre Isus 

 

De asemenea găsim că scriitorii Noului Testament au cerut oamenilor să investigheze 
afirmaŃiile credinŃei Creştine. Ei au putut încuraja acest fel de examinări pentru că ei au 
ştiut că evenimentele consemnate au fost adevărate. Cu alte cuvinte, scriitorii Scripturii 
au fost convinşi că ei nu răspândesc un mit sau o legendă. 

 

De fapt, Simon Petru a arătat că scriitorii Noului Testament au cunoscut bine diferenŃa 
dintre mitologie şi adevăr. El a scris: 

 

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu 
încredinŃîndu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii 
noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, din 
slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea 
iubit , în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, cînd 
eram cu El pe muntele cel sfînt.(2 Petru 1:16-18) 

 

În acest pasaj aflăm că Petru pune accentul pe două lucruri importante. 

 

În primul rind, el ştie că ceea ce el vorbeşte şi scrie despre Isus este adevărat. De ce? 
Pentru că el a fost acolo. Petru a fost un martor ocular la aceste evenimente. Deci el a 
ştiut că ceea ce el a scris era adevărat. 

 

În al doilea rind, Petru ne spune că el îşi dă seama că există o diferenŃă între “basme 
meşteşugit alcătuite” sau mitologie şi adevărul despre care el scrie. Acest urmaş al lui 
Isus spune clar că relatarea lui despre Isus este bazată pe realitate, nu pe mitologie. Încă 
odată, el a putut face aceste afirmaŃii pentru că a văzut evenimentele în viaŃa lui Isus cu 
ochii lui. Petru a fost acolo! 

 

Isus A Dat Multe Dovezi De Netăgăduit 

Ca Să Dovedească Identitatea Lui 

 

În cartea Faptele Apostolilor, avem încă o referinŃă prin care Isus asigură dovezi 
suficiente că El a fost Cel care El ne-a spus că este. Luca a scris despre arătările Lui după 
înviere: 

 



După suferinŃele Lui, El li s-a arătat şi le-a dat multe dovezi convingătoare că El e viu. Li 
s-a arătat timp de patruzeci de zile şi le-a vorbit despre împărăŃia lui Dumnezeu (Faptele 
Apostolilor 1:3) 

 

ObservaŃi că Luca subliniază că arătările lui Isus cel înviat sînt “dovezi convingătoare” că 
Isus a fost într-adevăr viu după moartea Lui pe cruce. De fapt, timp de patruzeci de zile 
Isus le-a arătat ucenicilor că El cu adevărat a înviat din morŃi. Ei au avut toate dovezile 
de care aveau nevoie ca să creadă în învierea Lui. 

 

Pe scurt, scriitorii Noului Testament au fost ori martori oculari la evenimentele despre 
care au scris, ori au consemnat mărturisiri ale martorilor oculari. Ei au ştiut că ceea ce 
scriu e adevărat, şi au primit cu bucurie o investigaŃie onestă a întîmplărilor. Nu a fost 
încurajată credinŃa oarbă. Acesta este un argument crucial pentru înŃelegerea noastră. 

 

Astfel, Dumnezeu nu aşteaptă ca oamenii să creadă în El, dacă acea credinŃă nu e 
inteligentă sau chibzuită. Trebuie zidită pe fundamentul solid a ceea ce El a făcut în 
istorie, şi pe ceea ce El a consemnat în Cuvîntul Său. 

 

CredinŃa Creştină Are Suficiente Dovezi 

Pentru Cei Care O Examinează Sincer 

 

Dovezile sunt suficiente pentru acei care doresc să cunoască adevărul. De fapt, există 
numeroase cazuri de oameni care au încercat să dovedească netemeinicia mesajului 
Bibliei şi pînă la urmă au devenit credincioşi datorită dovezilor impresionante 
consemnate în Biblie. 

 

Istoria Scepticului Frank Morrison 

 

De exemplu, la începutul secolului al douăzecilea, a trăit un scriitor pe nume Frank 
Morrison. Morrison, a crescut într-un mediu necreştin şi a ajuns la concluzia că învierea 
lui Isus Hristos nu a fost altceva decît un mit. Morrison a intenŃionat să scrie un 
documentar despre ultimele zile ale lui Isus prin care să combată relatarea biblică a 
învierii. S-a deplasat pînă îa łara Sfîntă ca să facă cercetări, să scrie cartea care ar da 
“adevăratul răspuns” cu privire la ceea ce s-a întîmplat cu Isus după moartea Lui. 

 

După o analiză minuŃioasă a informaŃiilor culese s-a răzgîndit. Aşa că, în cartea lui, în 
loc să combată învierea el a devenit un avocat al ei. Primul capitol al cărŃii lui este 
intitulat semnificativ “Cartea care a refuzat să fie scrisă”. În cartea lui, el a documentat 
că s-a răzgîndit datorită dovezilor covîrşitoare pe care le-a găsit. Cu alte cuvinte, o 
examinare apropiată a celor petrecute l-a făcut să creadă în Isus Hristos. 



Mărturia Scepticilor Gilbert West Şi Lord Lyttleton 

 

Autorul Michael Green, în cartea sa Omul Viu, dă alte exemple de oameni care au 
intenŃionat să combată credinŃa Creştină şi după aceea au devinit credincioşi. El a scris. 

 

Doi tineri capabili, Gilbert West şi Lord Lyttleton, s-au dus la Oxford… hotărîŃi să atace 
temelia credinŃei Creştine. Lyttleton s-a pregătit să dovedească, că Saul din Tars nu a 
fost niciodată convertit la creştinism, şi West să demonstreze că Isus nu a înviat 
niciodată din morŃi. 

La cîtva timp după aceea, s-au întîlnit să discute ce a găsit fiecare. Amîndoi au fost puŃin 
ruşinaŃi pentru că fiecare a ajuns la aceleaşi concluzii incomode. Lyttleton în urma 
investigaŃiilor a găsit, că Saul din Tars a devenit un om radical schimbat prin convertirea 
la Creştinism; apoi West a găsit că dovezile conduceau fără greş la faptul că Isus a înviat 
din morŃi. Cartea lui  încă se poate găsi în bibliotecă. Se numeşte Observations on the 
History and Evidences of the Resurrection of Jesus Christ (ObservaŃii asupra Istoriei şi 
EvidenŃe ale învierii lui Isus Christos) şi a fost publicată în 1947. Pe prima pagină a scris 
următoarele:”Nu te grăbi să acuzi înainte de a cunoaşte adevărul”, lucru care ar putea fi 
luat în considerare de orice agnostic contemporan.    (Michael green, Man Alive, 
Downers Grove: Intervarsity press, 1968, pp. 55,56) 

 

Această observaŃie a lui West, scrisă cu aşa mult timp în urmă, este încă adevărată şi 
astăzi. Oamenii nu ar trebui să respingă afirmaŃiile Creştinismului pînă nu îi 
examinează dovezile în mod personal. 

 

În cartea lui, Lyttleton a făcut următorul comentariu despre convertirea lui Saul din 
Tars în Apostolul Pavel. 

 

Am ajuns la concluzia că până şi convertirea şi Apostolia Sfîntului Pavel, este o 
demonstraŃie suficientă să dovedească Creştinismul ca o RevelaŃie Divină (George Lord 
Lyttleton, Observations on the Conversion and Apostleship of St. Paul, London, 1814). 

 

Astfel, avem mărturia a doi oameni care au fost convinşi că credinŃa Creştină a fost 
adevărată, după ce au făcut o examinare detailată a întîmplărilor. Deşi ei au început ca 
necredincioşi, temeinicia dovezilor i-a determinat să recunoască adevărul. 

 

Cu siguranŃă, am  putea să spunem că în secolul douăzecişiunu, oamenii pot să 
examineze Biblia inteligent, şi să-i satisfacă pe deplin. Este o adevărată minune că 
această  carte veche împlineşte necesităŃiile intelectuale ale umanităŃi moderne. Care 
este motivul pentru aceasta? Este pentrucă Scriptura este ceea ce pretinde - Cuvîntul 
Dumnezeului Cel Viu. 



Rezumatul La Argumentul 1: Minunea InteligenŃei CredinŃei Prezentată  De 
Biblie 

 

Unul dintre mulŃi factori care fac Biblia  diferită de toate celelalte cărŃi vechi este modul 
în care aceasta se relatează la umanitatea modernă. Într-adevăr, Scripturile sînt la fel de 
potrivite  pentru vremea de astăzi cum de altfel au fost pentru toate vremurile. 

 

Cum este posibil aşa ceva? Pe de o parte, Dumnezeul care este revelat în Biblie 
încurajează oamenii să gîndească - să cîntărească şi să evalueze dovezile. Scriitorii 
biblici nu se aşteaptă ca cititorii ei să creadă orbeşte. Dimpotrivă, ei se aşteaptă ca 
cititorii să gîndească, să-şi folosească mintea. 

 

În consecinŃă, CredinŃa Creştină nu este ceva ce oamenii acceptă prin a tăgădui cele 
întîmplate ci mai degrabă prin investigarea lor. Creştinismul se bucură de o investigare 
deschisă şi onestă a adevărului. Cînd cele întîmplate sînt verificate se va găsi că credinŃa 
Creştină se potriveşte cu realitatea cunoscută. Cu alte cuvinte, întîmplările vor dovedi 
afirmaŃiile Scripturii ca fiind adevărate. 

 

Pe de o parte, ni se spune să iubim pe Domnul cu “tot sufletul nostru”. Asta înseamnă că 
noi trebuie să gîndim. Trebuie să experimentăm diferite afirmaŃii pe care le fac scriitorii 
biblici şi să vedem dacă sînt adevărate. Aşadar, Creştinismului nu îi este frică de adevăr. 

 

Acesta este în concordanŃă ce găsim în Vechiul Testament. Profetul Isaia consemnează 
că Dumnezeu oferă o provocare dumnezeilor lumii antice. El le cere să-şi prezinte cazul 
lor. Cu alte cuvinte, El le-a cerut să arate dovezi că afirmaŃiile lor sînt adevărate. Este 
evident că n-au putut pentru că acestea nu au existat. Dumnezeul Bibliei, pe de altă 
parte, ne pune la dispoziŃie dovezi care sînt mai mult decît suficiente  pentru ca oamenii 
să creadă. 

 

Simon Petru a demonstrat că ucenicii lui Isus nu au crezut în “nişte basme” cînd au făcut 
cunoscut oamenilor mesajul lui Isus Christos ci au fost de fapt martori oculari la 
evenimentele despre care au scris. Ei au ştiut că ceea ce au scris ei era adevărat pentru 
că ei au fost acolo! De aceea ei au putut predica şi scrie cu aşa  convingere şi siguranŃă. 

 

De asemenea găsim că există numeroase exemple istorice de oameni care au început 
sceptici faŃă de CredinŃa Creştină dar care au devenit credincioşi în Isus Christos 
datorită dovezilor convingătoare. Aceasta se întîmplă încă şi astăzi. Într-adevăr cînd 
oamenii verifică  sincer dovezile care sprijină adevărul credinŃei Creştine, sînt puşi în 
faŃa evidenŃelor copleşitoare ale cazului CreştinătăŃii. 

 



Aşadar, faptul că o carte veche ca Biblia satisface intelectual umanitatea modernă este 
cu adevărat o minune. 

 

łinând cont de cele de mai sus, să examinăm cîteva dovezi specifice pe care Scriptura ni 
le furnizează. 

 

 

  



Argumentul 2 

 

Minunea 

 Planului Unic Al Bibliei 

 

Isus a spus, “Scriptura nu poate fi desfinŃată” (Ioan 10:35) 

 

Argumentul 2 

 

Minunea  

Planului Unic Al Bibliei 

 

Biblia are un plan unic. Într-adevăr, este o carte de excepŃie - ca nici o altă carte care a 
fost scrisă vreodată. Nu există nici una ca ea, şi nu are egal. Aceasta poate fi văzută în 
mai multe feluri. 

 

S-a Scris De-a Lungul A 

O Mie Cinci Sute De Ani 

 

De la compunerea primei cărŃi biblice pînă la ultima, a trecut o perioadă de aproximativ 
o mie cinci sute de ani. Vechiul Testament a fost scris între 1400 şi 400 Î.C. CărŃile 
Noului Testament au fost scrise de la aproximativ 40 D.C. pînă la 80 D.C. Aşa că avem 
cam o mie cinci sute de ani de la scrierea primei cărŃi pînă la compunerea ultimei cărŃi. 

 

Biblia A Fost Scrisă De MulŃi  

Autori Având OcupaŃii Diferite 

 

Cu mii de ani în urmă, Dumnezeu a ales anumiŃi oameni să primească Cuvintele Lui 
divine, şi apoi le-au scris pentru umanitate. În total, peste patruzeci de autori  diferiŃi au 
scris cărŃile Bibliei. Aceşti scriitori au venit din diferite medii şi ocupaŃii. 

 

Aceşti oameni au inclus păstori, (Osea şi Amos), pescari, (Petru şi Ioan), un vameş 
(Matei), un doctor (Luca), şi un general de armată (Iosua). Cel puŃin patru din scriitorii 
Bibliei au locuit în case împărăteşti (David şi Solomon), un prim ministru (Daniel), şi un 
paharnic (Neemia). Numai cîŃiva dintre ei, ca Paul, Luca şi Moise au primit cea mai 



bună educaŃie din timpul lor. Fiecare dintre aceşti autori a avut experienŃe unice şi 
fiecare dintre ei a fost diferit în caracterul şi structura lui. 

 

Scriptura A Fost Scrisă În Diferite Forme 

Literare Cu Diferite Stiluri De Scris 

 

Biblia constă în mai multe forme literare diferite. Scriptura este o colecŃie de scrisori, 
predici, legi, descrieri poetice, naraŃiuni de evenimente istorice, rugăciuni, laudă, 
cuvinte practice, şi advertismente ale profeŃilor. 

 

Cele şaizeci şi şase de cărŃi conŃin de asemenea un sortiment bogat de stiluri de scris 
care exprimă întreaga gamă de emoŃii umane. Aşadar, ce găsim în Biblie este atît un 
sortiment bogat de forme literare cît şi o diferită abilitate literară din partea autorilor. 

 

CărŃile Biblice Au Fost Scrise 

Pe Trei Continente 

 

CărŃile Bibliei au fost compuse pe trei continente diferite - Africa, Asia şi Europa. De 
exemplu, scrierile lui Ezekiel au fost compuse în Babilon (Asia); Moise a scris primele 
cinci cărŃi ale Bibliei în deşertul Sinai (Africa); şi Apostolul Pavel a scris scrisoarea 
credincioşilor din Filipi în timp ce era în Roma (Europa). 

Scriptura A Fost Compusă În  

Diferite CircumstanŃe Fizice 

 

A existat o varietate de circumstanŃe în care au fost compuse cărŃile Bibliei. Moise, de 
exemplu, a scris în timp ce conducea copii lui Israel prin pustie. Ieremia a scris cartea lui 
în timp ce era în inchisoare în Israel. Ezechiel a compus cartea lui în timp ce era captiv 
în Babilon. Apostolul Pavel a scris mai multe din scrisorile sale într-o închisoare 
romană. Ioan evanghelistul a scris cartea Apocalipsei în timp ce era exilat în insula 
Patmos. Este clar că nu a fost un loc particular în care toate cărŃile biblice au fost 
compuse.  

 

Deşi multe alte religii au avut un loc anumit unde cuvîntul “divin” a fost revelat, nu este 
aşa cu Biblia. Dumnezeul Bibliei a ales să se reveleze Însuşi în multe locuri diferite şi de-
a lungul unei perioade lungi de timp. 

 

  



Trei Limbi Vechi Diferite Au Fost Folosite 

În Scrierea Scripturii 

 

Biblia a fost scrisă în trei limbi vechi diferite. Vechiul Testament a fost scris în cea mai 
mare parte în Ebraică cu cîteva părŃi compuse în Aramaică – o limbă similară Ebraicii. 
Originalul manuscript al Noului Testament a fost scris în Greaca veche. 

 

Biblia Tratează Multe Subiecte Diferite 

 

 

Biblia de asemenea tratează o varietate de subiecte diferite. Unele din aceste subiecte au 
fost istorice, ce s-a întîmplat în istorie, în timp ce alte subiecte au fost profetice, vorbind 
despre ce se va întîmpla în viitor. Aceste subiecte includ anumite lucruri ca: existenŃa şi 
natura lui Dumnezeu, creerea universului, cum a fost creat omul, însemnătatea 
existenŃei umane, scopul existenŃei noastre, şi destinaŃia finală a umanităŃii şi a 
pămîntului. 

 

Ei Au Scris Despre Viitorul Necunoscut 

 

MulŃi din scriitorii biblici au scris despre evenimente care urmau să se întîmple în viitor. 
Aceste evenimente erau necunoscute oamenilor, dar cunoscute lui Dumnezeu. Deşi nu 
toŃi scriitorii biblici au scris despre evenimente viitoare, mulŃi dintre ei au scris. Aşadar, 
Biblia este o carte ce conŃine un număr de preziceri despre evenimente viitoare scrise de 
un număr diferit de scriitori. 

 

Scriitorii Biblici Au Primit 

Mesajul Lor În Diferite Feluri 

 

Este adevărat faptul că scriitorii Scripturii au primit mesajul lor în diferite feluri. 
Dumnezeu le-a spus direct unor scriitori ce să spună, altora le-a fost dat mesajul prin 
viziuni şi visuri iar la alŃii le-a fost dată inspiraŃie divină cînd au scris. Au mai fost unii 
pe care Dumnezeu i-a direcŃionat să scrie evenimente istorice cît şi interpretarea lui 
Dumnezeu a acestor evenimente. Faptul este următorul: scriitorii Scripturii au primit 
Cuvîntul lui Dumnezeu pe căi diferite. Scriitorul cărŃii către  Evrei observă aceasta cînd 
scrie: 

 

După ce a vorbit în vechime părinŃilor noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe 
chipuri, Dumnezeu, la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus 
moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a  făcut şi veacurile. (Evrei 1:1,2) 



Dumnezeu a vorbit în diferite timpuri, în diferite feluri, şi la diferiŃi oameni. 

 

Cei Mai MulŃi Scriitori Nu S-au Cunoscut Unul Pe Altul 

 

Deoarece Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de timp de o mie cinci sute de 
ani, cei mai mulŃi scriitori nu au cunoscut scrierile celorlalŃi scriitori ai Scripturii, şi nu 
au fost nici familiari cu scrierile lor. De exemplu, autorii Vechiului Testament nu puteau 
fi familiari cu scriitorii şi scrierile celor care au scris Noul Testament. Într-adevăr, nu a 
fost compus pînă după 400 de ani după ce Vechiul Testament a fost completat. 

 

Aşadar, pentru că cei mai mulŃi scriitori au fost separaŃi unul de altul de timp şi spaŃiu, 
şi nu s- au cunoscut unul cu altul, nu este posibil ca ei să fi conspirat unul cu altul. 

 

Ne-am Aştepta La Haos Ca Rezultat Al 

Acestor CircumstanŃe Diferite 

 

Ştim deci că Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de timp de o mie cincisute de 
ani, de patruzeci de scriitori diferiŃi, din diferite clase sociale care au scris în limbi 
diferite, pe continente diferite, în împrejurări diferite, despre subiecte diferite, şi în 
diferite forme literare. Cei mai mulŃi din aceşti autori nu s-au cunoscut unul cu altul. Cu 
toate aceste contraste, cineva s-ar aştepta la ceva haotic şi incoerent cînd scrierile lor au 
fost puse  împreună într-o carte. 

 

Scriptura Este O Relatare În Desfăşurare 

Cu toate acestea Biblia este o unitate; o relatare în desfăşurare de la început pînă la 
sfîrşit în completă armonie şi continuitate. Vechiul Testament este incomplet fără Noul 
Testament, şi Noul Testament nu face sens fără Vechiul Testament. Împreună, cele două 
testamente dau o relatare armonioasă a lucrării lui Dumnezeu cu umanitatea fără nici o 
contradicŃie în relatare. Isus a făcut aceasta clar cînd a zis următoarele: 

 

Scriptura nu poate fi desfinŃată (Ioan 10:35) 

 

Este un sistem de învăŃătură, şi un plan de mântuire. 

 

  



Christos Este În Centrul Scripturii 

 

Mai mult de atît, tema principală a Bibliei este persoana lui Isus Christos. Amîndouă, 
Vechiul şi Noul Testament  îl declară pe Isus Christos ca Domn al Gloriei. 

 

Isus însuşi a spus conducătorilor religioşi din vremea Lui că scrierea Vechiului 
Testament a vorbit despre El. Evanghelia după Ioan consemnează următoarele spuse de 
Isus. 

 

Voi cercetaŃi Scripturile, pentru că socotiŃi că în ele aveŃi viaŃa veşnică, dar tocmai ele 
mărturisesc despre Mine. . . Dar dacă nu credeŃi cele scrise de el, cum veŃi crede 
cuvintele Mele (Ioan 5:39,46) 

 

Conform lui Isus, istoria Vechiul Testament este istoria Lui. El este tema Vechiului 
Testament. 

 

În ziua în care Isus a înviat din morŃi, El s-a alăturat la doi din ucenicii Lui pe drum spre 
Emaus. În timpul conversaŃiei lor, Biblia ne spune că Isus le-a explicat cum Vechiul 
Testament a vorbit despre El. Citim: 

 

Şi a început dela Moise, şi dela toŃi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu 
privire la El. (Luca 24:27) 

 

Hristos cel înviat a explicat că Vechiul Testament a prezis venirea Lui. 

 

Mai tîrziu în acea zi, Isus a spus ucenicilor Lui următoarele. 

 

Iată ce vă spuneam cînd încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris 
despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în Psalmi (Luca 24:44) 

 

Aşadar, conform lui Isus, Scriptura Evreiască este toată despre El. 

 

După cum vom vedea, dovezile demonstrează afirmaŃiile lui Isus a fi adevărate. 

 

  



Vechiul Testament- Pregătirea Pentru 

Hristos: Promisiunea Venirii Lui 

 

După creaŃia şi căderea omului, Dumnezeu a promis să trimită un Salvator. El a stabilit 
şi a elaborat un system de sacrificii care priveau înainte la venirea Salvatorului sau a 
Eliberatorului. 

 

Vechiul Testament face pregătirea pentru venirea Eliberatorului cel promis – de 
asemenea cunoscut ca Mesia. Profetul Isaia a vorbit despre aceasta. El a scris. 

 

Un glas strigă: “PregătiŃi în pustie calea Domnului, neteziŃi în locurile uscate un drum 
pentru Dumnezeul nostru”  (Isaia 40:3) 

 

Tema care parcurge prin tot Vechiul Testament este stabilirea împărăŃiei lui Dumnezeu 
prin domnia lui Mesia. Vechiul Testament priveşte înainte la venirea Lui. 

 

Evangheliile – ApariŃia Lui 

Hristos; Dovada Venirii Lui 

 

Evangheliile înregistrează apariŃia lui Mesia cel profeŃit. Noul Testament mărturiseşte 
despre sosirea Celui promis în Vechiul Testament. Citim ce spune Ioan despre Isus: 

 

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. . . Şi 
Cuvîntul S-a făcut trup, şi a locuit printer noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:1,14) 

 

Mesia a venit după cum a fost promis. 

 

Ioan Botezătorul a mărturisit că Isus era Cel ce va ridica păcatele lumii. Biblia spune: 

 

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) 

 

Isus din Nazaret este într-adevăr împlinirea profeŃiilor Vechiului Testament cu privire la 
promisul Salvator. 

 



Faptele Apostolilor – Răspîndirea Mesajului Lui Isus: 

Mesajul Lui Se Adresează Întrgii Lumi 

 

Mesia, Isus din Nazaret, a venit în lume după cum a fost prezis în Vechiul Testament. Cu 
toate acestea, Christos nu a fost acceptat de poporul Lui. Biblia ne spune că Isus a murit 
pe cruce pentru păcatele lumii şi trei zile mai tîrziu a înviat din morŃi. Patruzeci de zile 
după învierea Lui, S-a înălŃat la cer. Înainte de a se întoarce în cer, Isus a spus ucenicilor 
Lui următoarele: 

 

Ci voi veŃi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veŃi fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului. (Faptele 
Apostolilor 1:8) 

 

Ei au fost instruiŃi să spună altora evanghelia, sau vestea bună, a morŃii şi învierii Lui. 
Răspîndirea mesajului lui Hristos cel înviat este consemnat în cartea Faptele 
Apostolilor. 

 

Pavel – Explicarea Venirii Lui Isus 

Explicarea Celor Două Veniri Ale Lui Christos 

 

De ce Christos, sau Mesia, a trebuit să moară cînd a venit în lume? A fost aceasta ceea ce 
a prezis Vechiul Testament? Da, a fost. În scrisorile Lui, Apostolul Pavel, dă explicaŃia 
celor două veniri ale lui Christos. Colosenilor el le-a scris: 

 

Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi 
ca să întrgesc Cuvîntul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina Ńinută ascunsă din vecinicii şi 
în toate veacurile, dar descoperită acum sfinŃilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă 
cunoscut care este bogăŃia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Christos în voi, 
nădejdea slavei.(Coloseni 1:25-27) 

 

“Misterul” sau “secretul Sfînt” au fost descoperite acum. Vechiul Testament de fapt a 
vorbit despre două veniri diferite ale lui Christos în lume.  Christosul sau Mesia, va veni 
prima dată să moară. Isus a împlinit această prezicere la prima Lui venire. Scriptura 
consemnează cum El a murit pentru păcatele lumii, apoi, trei zile mai tîrziu a înviat din 
morŃi. După aceea S-a înălŃat la cer. 

 

Aşadar, lumea noastră îl va vedea din nou pe Isus. Într-adevăr, Biblia spune că El va 
veni pe pămînt a doua oară. Acelaşi Isus care a fost crucificat şi a înviat din morŃi se va 
întoarce pe pămîntul nostru ca Domn. Aceasta este de asemenea ce Vechiul Testament a 



prezis. Apostolul Pavel a fost omul ales de Dumnezeu ca să explice aceste două veniri ale 
lui Christos. 

 

El evidenŃiază că Hristos acum locuieşte în cei ce cred în El prin ajutorul Duhului Sfînt. 
Această promisiune este dată fiecăruia care crede în El. Aceasta include neamurile, ne-
evreii, la fel ca şi evreii. 

 

Apocalipsa – Finalul Tuturor Lucrurilor 

În Hristos: Isus Hristos Va Reveni 

 

În sfîrşit, ajungem la cartea Apocalipsei, care Îl descrie pe Christos venind înapoi să 
stăpînească şi să cîrmuiască pe pămînt. Biblia spune: 

 

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate 
seminŃiile pămîntului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. (Apocalipsa 1:7) 

 

Toate lucrurile care au fost prezise în Vechiul şi Noul Testament se vor desăvîrşi la 
revenirea lui Isus Christos. 

 

Să recapitulăm, Vechiul Testament consemnează pregătirea pentru venirea lui Christos 
în timp ce Evangheliile consemnează şi demonstrează venirea Lui. Cartea Faptele 
Apostolilor relatează răspîndirea Evangheliei (vestea bună) lui Isus Christos iar 
epistolele lui Pavel explică cele două veniri ale lui Christos cît şi implicarea evangheliei 
în viaŃa noastră. Cartea Apocalipsei descrie a Doua Venire a lui Isus Christos, şi 
stabilirea veşnicei Lui împărăŃii. Încă o dată, este totul despre El! 

 

Biblia îl glorifică pe Isus Christos şi Îl pune pe El în centru. Prezintă un mesaj armonios 
de la început pînă la sfîrşit, şi acest mesaj este numai despre El. 

 

O Provocare Să Dublezi Unitatea 

Bibliei În Timpurile Moderne 

 

Cei ce nu consideră armonia Bibliei ca o minune ar trebui să accepte următoarea 
provocare. 

 

Localizează cincisprezece oameni, toŃi să trăiască în acelaşi timp, care să vorbească 
aceeaşi limbă, care au educaŃie asemănătoare, şi care vin din acelaşi nivel social. Pune-i 



în camere separate şi cere-le să scrie opinia lor despre numai două subiecte 
controversate; despre natura existenŃei lui Dumnezeu, şi scopul vieŃii aici pe pămînt. 

 

Te-ai aştepta ca ei să fie de accord în scrierile lor? Ai găsi desfăşurarea descrierii unuia 
de la început pînă la sfîrşit fără contradicŃii sau denaturări? Nicidecum; te-ai aştepta să 
vezi cam cincisprezece opinii diferite. 

 

Atunci, cum poŃi să explici unitatea Bibliei? Biblia scrisă de patruzeci de autori, nu 
cincisprezece, scrisă de-a lungul a o mie cinci sute de ani, nu scrisă în aceeaşi perioadă 
de timp, scriind din diferite nivele de educaŃie, în diferite limbi, din diferite culturi şi 
scriind despre  mai multe subiecte diferite (inclusiv despre viitorul necunoscut). Cu 
toate acestea, ei scriu în unitate şi armonie completă. Felul în care Scripturile au fost 
compuse este un argument împotriva unităŃii lor, şi totuşi de la un capăt la celălalt pe 
paginile Scripturii găsim că are un proiectant inteligent. 

 

Concluzie: În Spatele Tuturor CărŃilor Bibliei 

Este Un  Singur Autor: Dumnezeu Însuşi 

 

ExplicaŃia pe care o dă Biblia pentru unitatea ei remarcabilă este că acest proces a fost 
inspirat divin de Dumnezeu. Autorul cărŃilor Bibliei este Dumnezeu Duhul Sfînt. Biblia 
zice următoarele: 

 

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveŃe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înŃelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16) 

 

AfirmaŃia este că toată Scriptura este “însuflată de Dumnezeu”. Aceasta înseamnă că în 
ultimă instanŃă, în spatele compoziŃiei fiecărei cărŃi din Biblie este autoritatea lui 
Dumnezeu. 

 

Petru a scris despre faptul că toată Scriptura este inspirată divin. El a zis: 

 

Fiindcă mai întîi de toate, să ştiŃi că nici o proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte 
singură. Căci nici o proorocie nu a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela 
Dumnezeu, mînaŃi de Duhul Sfînt. (2 Petru 1:20-21). 

 

În ultimă instanŃă, Scripturile nu au nimic de origine umană. 

 



Aşadar, armonia Bibliei poate fi înŃeleasă, realizînd că  autorul final în spatele cărŃilor ei 
este Dumnezeu. Acest fapt aşează Biblia într-o categorie unică.  

 

Dovezi ca aceasta l-au determinat pe marele arheolog W. F. Albright, să facă 
următoarele afirmaŃii cu privire la Biblie: 

 

Biblia se ridică prin conŃinut deasupra tuturor scrierilor religioase timpurii; şi se ridică 
la fel de impresionant peste toată literatura care a urmat prin  simplitatea directă a 
mesajului ei şi . . . apelul ei la oamenii de pe tot pămîntul şi din toate timpurile (W.F. 
Albright,  The Christian Century, Noiembrie, 1958). 

 

Aşadar, planul unic al Bibliei este cu adevărat o minune. Este diferit de toate celelalte 
cărŃi care au fost scrise vreodată. De-a lungul paginilor ei, arată clar că în spatele fiecărei 
şi tuturor cărŃilor ei este un Arhitect Inteligent. 

 

Rezumatul La Argumentul 2: Minunea Unicului Plan Al Bibliei 

 

Biblia are o compoziŃie unică. Este diferită de toate celelalte cărŃi care au fost scrise. 
Peste patruzeci de autori diferiŃi au scris diferite cărŃi de-a lungul unei perioade de timp 
de o mie cinci sute de ani. Aceşti autori au venit din toate categoriile cu experienŃe 
diferite, nivele de educaŃie diferite, şi temperamente diferită. Între ei se numărau 
pescari, păstori, un doctor, şi un fost vameş. Aceste diferenŃe sînt reflectate în stilul de 
scris diferit. 

 

Autorii biblici au trăit pe trei continente diferite – Africa, Asia, şi Europa. De asemenea 
au scris în  circumstanŃe diferite – inclusive persecuŃie şi închisoare. Autorii Scripturii 
au scris în trei limbi diferite – Ebraică, Aramaică şi Greacă. Biblia a fost scrisă în forme 
literare diferite, ca naraŃiune, poezie şi lege. 

 

Scriitori ai diferitelor cărŃi au tratat multe subiecte diferite ca existenŃa lui Dumnezeu, 
creaŃia şi scopul umanităŃii, explicaŃia pentru originea răului, şi venirea Salvatorului. De 
asemenea au scris şi despre viitorul necunoscut. 

 

În plus, scriitorii au primit mesajul lor pe diferite căi, inclusiv visuri, vedenii, şi revelaŃie 
directă. Apoi, scriitorii Scripturii, cei mai mulŃi, nu s-au cunoscut unul pe altul. 

 

Cu toate acestea, cînd scrierile lor sînt puse împreună, au o prezentare armonioasă de la 
început pînă la sfîrşit cu Isus Hristos ca personal principal. Care este cea mai bună 



explicaŃie pentru această trăsătură? Este acea pe care Biblia o dă despre ea însăşi – este 
Cuvîntul Dumnezeului cel Viu. 

 

De fapt, Isus Însuşi a mărturisit despre unitatea Scripturii. El a spus că tot Vechiul 
Testament a fost despre El. În timp ce Vechiul Testament privea înainte la venirea Lui, 
Evangheliile transmit împlinirea acestor promisiuni. Cartea Faptele Apostolilor 
transmite lumii mesajul lui Isus. Scrisorile Noul Testament  au în vedere explicaŃia celor 
două veniri ale lui Hristos în timp ce Apocalipsa prezintă finalul tuturor lucrurilor în 
Hristos.  

 

De aceea, cînd examinăm Scriprura, vedem clar evidenŃele unui plan înŃelept de la 
început pînă la sfîrşit. Acest unic plan al Bibliei este cu adevărat o minune.   

 

  



Argumentul 3 

 

Minunea  

SupravieŃuirii Bibliei 

 

Isus a spus, “Cerul şi pămîntul vor trece,  

dar cuvintele Mele nu vor trece”. (Matei 24:35) 

 

 

Argumentul 3 

 

Minunea  

SupravieŃuirii Bibliei 

 

Să mergem la altă particularitate a Bibliei. Faptul că textul complet al Scripturii a 
supravieŃuit de-a lungul istoriei este o mărturie puternică a puterii de păstrare a lui 
Dumnezeu. Biblia a supravieŃuit atît timpului, criticismului, cît şi severelor persecuŃii. 
EvidenŃele sînt după cum urmează: 

 

1. Biblia A SupravieŃuit Prin Timp 

 

Prima carte a Bibliei a fost scrisă cu aproximativ trei mii cinci sute de ani în urmă, în 
timp ce ultima a fost completată cu aproape două mii de ani în urmă. Originalele 
(manuscrisele) fiecărei cărŃi biblice au fost scrise pe suprafeŃe netrainice şi au dispărut 
de mult. Noi avem şi depindem doar de copii, şi copii de copii ca să reconstruim textul. 
Textul este reconstruit prin ştiinŃa criticismului textual. Cînd criticismul textual este 
aplicat cărŃilor Bibliei sîntem siguri că textul pe care îl avem astăzi este o reprezentare 
corectă a originalului. Textul Bibliei nu numai că a supravieŃuit de-a lungul sutelor de 
ani, a supravieŃuit realmente neschimbat. 

 

Vechiul Testament Se Citeşte La Fel Ca Şi Cînd  

A Fost Scris În Original 

 

Cu privire la Vechiul Testament, se citeşte la fel ca şi cînd a fost scris în original. Din 
timpul scrierii lor, Evreii au considerat cărŃile Vechiului Testament sfinte. Aceste lucrări 
scrise nu au fost lucrări obişnuite de literatură sau istorie; ele au fost Cuvîntul Divin al 
lui Dumnezeu comunicat oamenilor Lui. Pentru că aceste cărŃi au fost Ńinute la aşa mare 



valoare, oamenii au avut mare grijă să le păstreze textul exact cum a fost scris în 
original. 

 

Biblia spune că în Israel preoŃii erau responsabili de păstrarea Legii. Ei trebuiau să 
păstreze scrierile sfinte lînga Chivotul Legămîntului; acea cutie, sau ladă în care erau 
păstrate cele Zece Porunci. Vechiul Testament ia notă de porunca pentru păstrarea 
Legii: 

 

LuaŃi cartea aceasta a legii, şi puneŃi-o lîngă chivotul legămîntului Domnului, 
Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva ta. (Deutronom 31:26) 

 

Chivotul a fost aşezat în Sfînta Sfintelor în Cortul Întîlnirii în timp ce israeliŃii rătăceau 
prin pustie. Cînd în cele din urmă Templul a fost construit în Ierusalim, chivotul a fost 
aşezat în Sfînta Sfintelor în Templu. Scripturile au fost întotdeauna cu poporul. 

 

ÎmpăraŃilor lui Israel li s-a cerut să aibă Legea ca un ghid în conducerea lor. De fapt, ei 
trebuiau să facă o copie a legii lui Moise pentru ei înşişi. Citim următoarele în cartea 
Deutronomului: 

 

Cînd se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăŃiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o 
copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoŃii din neamul LeviŃilor. V-a trebui s-o aibă 
cu el şi s-o citească în toate zilele vieŃii lui, ca să înveŃe să se teamă de Domnul, 
Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate 
poruncile acestea (Deutronom 17:18,19) 

 

Pentru că aceste scrieri erau considerate sfinte, ele trebuiau păstrate şi copiate cu cea 
mai mare grijă. Dovezile istorice scot la lumina că această păstrare a fost consistentă şi 
precisă. 

 

Există O TradiŃie Intactă Despre Cum Scriptura 

 Vechiului Testament A Ajuns Pînă La Noi 

 

Din fericire, avem o tradiŃie istorică intactă cu privire la oamenii responsabili de 
păstrarea textului Vechiului Testament. Mishnah ( strînsă în anul 200 D.H.) este o 
consemnare scrisă a tradiŃiei Iudaice din timpul lui Moise pînă în primul secol D.H. 
Mishnah ne informează după cum urmează cu privire la felul în care textul a fost 
transmis din cele mai vechi timpuri: 

 



Moise a primit Legea la Sinai şi a încredinŃat-o la Iosua, şi Iosua bătrînilor, bătrînii au 
încredinŃat-o ProfeŃilor iar ProfeŃii au încredinŃat-o oamenilor Marei Sinagogi. Ei au 
spus trei lucruri: fii chibzuit în judecată, adună mulŃi ucenici şi construieşte un gard 
împrejurul Legii (H. Danby. Trans. The Mishnah. London: Oxford University Press, 
1967, p. 446). 

 

Prin oamenii Marei Sinagogi se referă la oamenii care au trăit în timpul lui Ezra (400 
Î.H). Din acest pasaj, aflăm că avem o istorie continuă a transmiterii textului din timpul 
cînd a fost compus pînă la sfîrşitul perioadei Vechiului Testament. 

 

Sopherimii  Au Numărat Totul 

 

De asemenea ştim că de la completarea Vechiului Testament (400 Î.H.), pînă anul 500 
D.H. transmiterea şi grija textului  Vechiului Testament a fost în mîinile unui grup de 
scribi numit Sopherim (“numărători”). Scribilor li s-a dat acest nume datorită felului în 
care verificau exactitatea (acurateŃea) textului pe care îl copiau. Aceşti “numărători” 
adunau literele în fiecare copie completă şi numărul cuvintelor în fiecare secŃiune a 
Scripturii şi le comparau cu textul de unde copiau. Ca transmiŃători ai Cuvîntului sfînt al 
lui Dumnezeu, Sopherimii au fost foarte grijulii să fie siguri de puritatea textului. 

 

MasoreŃii Au Continuat Cu Credincioşie 

Copierea Textului 

 

În cele din urmă un grup de experŃi s-a ridicat să devină păstrătorii tradiŃiei Iudaice. 
Această tradiŃie Iudaică cuprindea scrierile sfinte, legile, istoria, şi tradiŃia oamenilor. 
Aceşti experŃi au fost cunoscuŃi ca MasoreŃi. Numele lor a derivat de la cuvîntul Evreiesc 
Massorah, care înseamnă “tradiŃie”. MasoreŃii au lucrat în Palestina şi Babilon de la 
aproximativ 500-900 D.H. MasoreŃii au contribuit la păstrarea textului Vechiului 
Testament pe mai multe căi semnificative. 

 

Prima dată, MasoreŃii a colectat toate remarcile critice ale rabinilor asupra textului, 
toate semnele suplimentare adăugate la marginea textului sfînt (care include procedeul 
de memorare, şi ajutoare de pronunŃare), şi le-au introdus pe acestea pe marginea 
copiilor pe care le-au făcut. Apoi au făcut aranjări extensive cu privire la conŃinutul 
textului care a fost adăugat la marginea de sus şi de jos a paginii.  

 

Aceşti experŃi au considerat textul atît de sfînt încît niciodată nu l-au modificat chiar 
dacă textul pe care ei îl copiau conŃinea o eroare evidentă. Într-o asemenea situaŃie, 
procedura era de a include eroarea în textul pe care îl copiau şi după aceea să introducă 
pe margine observaŃiile cu privire la cum ar putea fi corectate. 



 

ContribuŃiile  MasoreŃilor la păstrarea textului Vechiului Testament nu pot fi exagerate. 
Nu numai că ei au mărit înŃelegerea textului prin contribuŃiile lor de pe margini, ci au 
păstrat cu grijă toate alternativele sau formele de citire a textului. Acest serviciu s-a 
dovedit inestimabil pentru criticii de astăzi ai textului în efortul lor de a determina textul 
original al Vechiului Testament.  

 

Omul de litere şi învăŃătorul biblic Sir Frederic Kenyon,  comentînd despre lucrul 
acestor MasoraŃi a spus următoarele: 

 

Pe lîngă a înregistra diversitate în lucrări, tradiŃie, sau ipoteze, MasoreŃii şi-au asumat 
mai multe sarcini care nu aparŃin domeniului de critică textuală. Ei au numărat 
versetele, cuvintele, şi literele din fiecare carte. Au calculat cuvîntul şi litera din mijloc a 
fiecărei cărŃi. Au enumerat versetele care conŃineau toate literele alfabetului, sau un 
anumit număr dintre ele, şi aşa mai departe. Acest lucru fără importanŃă, cum am 
considera noi, a avut efectul de a asigura maximă atenŃie transmiterii exacte a textului; 
şi ei sînt o manifestare excesivă a respectului pentru Sfintele Scripturi care în ele însele 
merită numai lauda. MasoreŃii au fost într-adevăr foarte atenŃi ca nici o iotă, nici o literă 
sau cea mai mică parte a literei Legii să nu fie uitată sau pierdută. (Sir Frederic G. 
Kenyon, Our Bible and Ancient Manuscripts. New York: Harper and Row, Publishers, 
1944, p. 38). 

 

Felul în care au lucrat ei măreşte convingerea noastă că Vechiul Testament a fost 
transmis cu acurateŃe. 

 

Scrierile Scripturii Au Fost Întotdeauna 

Considerate Sfinte 

 

Istoricul evreu al secolului întîi Iosif Flavius a scris despre respectul evreilor faŃă de 
Sfintele Scripturi. A explicat în următorul fel: 

 

Noi am făcut dovada practică a respectului pentru Scripturile noastre. Cu toate că aşa de 
mulŃi ani au trecut, nimeni nu a îndrăznit nici să adauge nici să scoată, sau să schimbe o 
silabă; şi este un instinct la fiecare evreu, din ziua naşterii lui, să le respecte ca fiind 
decretele lui Dumnezeu, să fie condus de ele, şi dacă e nevoie, cu dragă inimă să moară 
pentru ele. În repetate rînduri înainte, au fost depuse mărturii despre prizioneri care au 
indurat torturi şi chiar moartea în toate formele, mai degrabă decît a rosti un singur 
cuvînt împotriva Legii şi a documentelor înrudite cu ea (Flavius Josephus, “Flavius 
Josephus Against Apion,” in Josephus’ Complete Works. Grand Rapids, MI: Kregel 
Publications, 1960, pp. 179, 180). 



 

Aceste scrieri au fost întotdeauna considerate sfinte de către evrei şi în acest fel au fost 
copiate cu extremă grijă. 

 

Descoperirea Manuscriselor De La Marea  

Moartă Scot La Iveală Manuscrise Evreeşti Mai Vechi 

 

Cu toate că lucrările MasoreŃilor ne-au asigurat de transmiterea cu grijă a textului, pînă 
recent, cel mai vechi manuscris complet al Vechiului Testament care a supravieŃuit 
datează din jurul anului 1000 D.H. Acesta este 1400 de ani după completarea Vechiului 
Testament. Datorită acestui mare spaŃiu în timp, au fost unii care au speculat că 
schimbări semnificante  au putut să se strecoare în text. 

 

Această speculaŃie s-a încheiat în 1947. În acel an a avut loc un eveniment dramatic care 
a revoluŃionat criticismul Vechiului Testament. După cum ni se spune, un tînăr beduin 
căprar în Israel, căuta o capră pierdută în peşterile coastei care sînt deasupra Wadi 
Qumran. Aceste peşteri sînt localizate la aproximativ 2 km sudvest de colŃul nordvest al 
Mării Moarte. În una din peşteri el a găsit mai multe oale de pămînt. Aceste oale  aveau 
aproximativ 65 cm înălŃime şi 30 cm lăŃime. În fiecare din aceste oale el a găsit 
manuscrise din piele înfăşurate în pînză. La scurt timp după această descoperire, unele 
din aceste manuscrise au ajuns pe mîna unui vînzător de lucruri antice în Betleem în 
timp ce altele au fost obŃinute de arheopiscopul Mănăstirii Ortodoxe Siriene din 
Ierusalim. 

 

Una dintre primele persoane care a examinat aceste manuscrise a fost învăŃatul E. L. 
Sukenik de la Universitatea Evreiască din Ierusalim. Sukenik a recunoscut imediat 
vechimea şi valoarea lor şi a contactat alŃi învăŃaŃi pentru verificare. Dr. W. F. Albright, 
un arheolog cu renume mondial, care a confirmat minunea descoperită. Albright a 
catalogat aceste descoperiri ca “cele mai importante manuscrise ale Vechiului Testament 
găsite vreodată”  

 

Recuperarea manuscriselor de la Qumran a fost oprită de războiul Arab- Israelian. Nu a 
fost posibil să se meargă înapoi pentru alte cercetări pînă după Pacea din  1948. După 
aceea cercetările au scos la iveală sute de manuscrise în doisprezece peşteri diferite. 
După toate probabilităŃile, au fost puse acolo de secta iudaică numită Eseenii. 

 

Esenienii au ridicat o fortăreaŃă în apropiere pe care au ocupat-o din jurul anului 100 
Î.H. pînă în jurul anului 68 D.H., cînd s-au retras datorită avansării armatelor romane. 
Înainte de a abandona comunitatea lor, au ascuns cu grijă biblioteca lor în peşterile din 
apropierea Wadi Qumran, unde au rămas nederanjate aproape 1900 de ani. 



 

În urma examinărilor făcute s-a constatat că cele mai multe dintre aceste manuscrise au 
fost scrise într anii 100Î.H. şi 68D.H. Ele conŃin atît fragmente din fiecare carte a 
Vechiului Testament (cu excepŃie Estera) cît şi numeroase documente referitoare la 
doctrina şi practicile comunităŃii Esenienilor. 

 

Una dintre cele mai importante descoperiri a fost o copie completă a cărŃii lui Isaia. 
Manuscrisul lui Isaia, găsit în Peştera 1, datează 100 de ani înainte de Hristos. În plus, 
un important fragment din Samuel, datînd 400 de ani înainte de naşterea lui Hristos, a 
fost găsit în Peştera 4. Acestea cît şi alte importante descoperiri, au revoluŃionat 
criticismul textului Vechiului Testament. Manuscriselor de la Qumran li s-a dat numele 
de “Manuscrisele de la Marea Moartă” 

 

Manuscrisele De La Marea Moartă  

Dovedesc AcurateŃea Textului Ebraic 

 

Manuscrisele de la Marea Moartă ne prezintă dovezi incontestabile că textul present al 
Vechiului Testament a fost copiat cu exactitate din cele originale. Şi aceasta în ciuda 
transmiterii lui pe parcursul a sute de ani. 

 

Un exemplu se poate găsi în textul profetului Isaia. După ce a comparat tot textul 
manuscrisului de la Marea Moartă cu textul ebraic prezent al profetului Isaia, învăŃatul 
Vechiului Testament Gleason L. Archer a ajuns la următoarele concluzii cu privire la 
manuscrisele de la Marea Moartă. 

 

(Ele) dovedesc să fie cuvînt cu cuvînt identice cu Biblia ebraică în mai mult de 95% din 
text. DiferenŃa de 5% constă în alunecări vădite ale peniŃei şi diferenŃe de ortografie 
(gleason L. Archer, Survey of the Old Testament Introduction. Chicago, Moody Press, 
1968, p.263). 

 

Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă pune capăt la orice speculaŃi împotriva 
exactităŃii textului Vechiului Testament. Într-adevăr, acum ştim fără nici o îndoială că 
textul Vechiului Testament ne-a fost tansmis cu exactitate. 

 

Rezumat Şi Concluzie Cu Privire La 

Vechiul Testament 

 

După cum am văzut, dovezile care atestă corectitudinea textului Vechiului Testament 
sînt copleşitoare. Deşi, cele mai vechi părŃi ale Vechiului Testament au probabil 3400 de 



ani vechime, putem fi încredinŃaŃi că textul pe care-l avem astăzi reprezintă cu exactitate 
ceea ce a fost scris în original. Ajungem la această concluzie datorită următoarelor 
evidenŃe. 

 

Evreii Au Fost Siguri Că Ei Copiază  

Cuvîntul Lui Dumnezeu 

 

De-a lungul secolelor, copiştii evrei au privit textul pe care-l copiau cu respect şi grijă. Ei 
au crezut din toată inima că, copiază Cuvîntul lui Dumnezeu. Acest respect pentru 
Scriptură i-a călăuzit pe evrei chiar de la început. 

 

MasoreŃii Nu Au Schimbat 

Textul Cînd L-au Copiat 

 

Cînd comparăm manuscrisele de la tradiŃia MasoreŃilor, de-a lungul lor există o foarte 
mică variaŃie în text. Nici una dintre aceste mici variaŃii găsite nu schimbă în nici un fel 
înŃelesul textului. Cu alte cuvinte, toate manuscrisele pe care le găsim spun acelaşi lucru. 

 

Manuscrisele De La Marea Moartă Confirmă 

Că Textul A fost Copiat Corect 

 

Manuscrisele de la Marea Moartă sânt o confirmare covîrşitoare că textul ebraic a fost 
copiat cu credincioşie de-a lungul unei perioade de timp de o mie de ani. 

 

Cu privire la exactitatea transmiterii textului ebraic, învăŃatul Basil Atkinson, care a fost 
Bibliotecar Adjunct al bibliotecii UniversităŃii Cambridge, spune că este “foarte aproape 
de o minune” 

 

William F. Albright, decanul arheologiştilor americani, a conclus următoarele: 

 

Putem să fim liniştiŃi că textul Bibliei ebraice . . . a fost păstrat cu acurateŃe poate 
neegalată în nici una din literaturile din apropierea orientului (cited by H. H. Rowley, 
Old Testament and Modern Study, p. 25). 

 

Aşadar, cînd citim Vechiul Testament de astăzi putem avea siguranŃa că citim de fapt 
acelaş lucru care a fost  original scris de scriitorii biblici. Aceasta este ce documentele ne 
atestă. 



Noul Testament A Fost  

Transmis Cu Exactitate 

 

Să privim acum la Noul Testament. Ce anume cunoaştem  despre temeinicia lui? Este el 
demn de încredere? Ce manuscrise, sau copii scrise de mînă, avem pentru a-i putea 
reconstrui textul? 

 

Originalul cărŃilor Noului Testament au fost scrise în limba greacă veche numită koine. 
În primul secol, limba internaŃională a fost limba greacă. Ca şi cu Vechiul Testament, nu 
posedăm autografele (originalele) cărŃilor Noului Testament, ci depindem de copii, şi 
copii ale copiilor pentru a reconstrui textul. Vom descoperi, ca şi  în cazul Vechiului 
Testament, că putem avea pe deplin încredere  că şi textul Noului Testament ne-a fost 
transmis la fel de corect.   

 

În cazul Noului Testament avem la îndemînă trei feluri de dovezi pentru a reconstrui 
originalul: manuscrisele greceşti, versiunile (traducerile) şi scrierile părinŃilor 
bisericeşti. 

 

Primul Fel De EvidenŃe: 

Manuscrisele Greceşti 

 

Problema cu aproape toate scrierile antice este absenŃa existenŃei manuscriselor, or a 
copiilor scrise de mînă, pentru a reconstrui textul. Cele mai multe scrieri antice au foarte 
puŃine manuscrise după care specialiştii încearcă să construiască originalul.  

 

În cazul Noului Testament, pe de altă parte, nu avem o astfel de problemă deoarece nu 
ne lipsesc manuscrise pentru a reconstrui textul. Dimpotrivă, avem o aşa abundenŃă de 
manuscrise încît stabilirea textului se poate face cu certitudine. 

 

Putem ÎmpărŃi Manuscrisele Greceşti 

În Patru Feluri 

 

Cele mai vechi şi mai importante mărturii pentru a reconstrui textul Noului Testament 
sînt manuscrisele greceşti; deoarece Noul Testament a fost iniŃial scris în limba greacă. 
Aceste manuscrise sînt categorisite după materialul pe care s-a scris, (papyrus), stilul 
scrisului (uncială şi manuscrise minuscule) şi formatul documentului (lecŃionariile). 
Putem face următoarele observaŃii: 

 



A. Papirus 

 

Prima grupă de manuscrise, papirus, este numită după materialul pe care s-a scris. 
Papirusul este o suprafaŃă pe care originalele (autografele) Noului Testament au fost 
compuse. Fîşii de trestie au fost presate împreună să producă acest material pe care s-a 
scris. Trebuie să facem observaŃia că papirusul este un material foarte perisabil, care 
rezistă numai în climă caldă şi uscată. 

 

Fragmentele de papyrus care au supravieŃuit conŃin unele din cele mai timpurii mărturii 
ale textului Noului Testament. De fapt, aproximativ şaizeci şi cinci din cele mai timpurii 
fragmente ale Noului Testament pe care le posedăm au fost scrise pe papirus (toate 
acestea datînd înainte de anul 300 D. H.). 

 

La începutul secolului al doisprezecilea erau cunoscute numai nouă fragmente de 
papyrus care conŃineau părŃi ale Noului Testament. Astăzi sînt cunoscute mai mult de o 
sută douăzeci de manuscrise de papirus (şi continuă să apară). Aceste manuscrise de 
papyrus sînt marcate cu litera “p” urmate de o inscripŃie cu număr Arabic (e.g. p52 sau 
de o majusculă P urmată de un număr, exemplu P52). 

 

B. Uncialele 

 

A doua grupă de manuscrise folosite pentru a reconstrui textul Noului Testament sînt 
manuscrisele unciale. Denumirea vine de la mărimea literelor folosite la scrisul lor. 
Scrierile unciale consistă în folosirea intenŃionată a literelor mari (majusculelor). Există 
astăzi peste trei sute de manuscrise unciale ale Noului Testament - toate scrise pe 
pergament (piele de animale).   

 

Manuscrisele unciale au fost scrise între secolele patru şi zece - există cinci fragmente de 
unciale care datează din secolul al treilea. 

 

C. Minusculele 

 

În secolul al nouălea D.H., scrierile unciale au început să fie înlocuite cu o metodă mai 
rapidă numită scrieri minuscule. Scrierile minuscule sânt documente scrise cu litere 
mici, nu aşa îngrijit executate ca uncialele. Folosind scrierile minuscule, felurite cărŃi au 
putut fi copiate mult mai repede. Scrierile minuscule au fost folosite de la secolul nouă 
pînă la al şaisprezecilea. 

 

  



D. LecŃionariile 

 

Ultima mărturie pe care o avem la textul Noului Testament, sînt pasaje din Scriptură 
cunoscute ca lecŃonarii. Acestea au apărut ca urmare a faptului că, Biserica a început să 
copieze obiceiurile sinagogii evreeşti. 

 

În sinagogă, diferite pasaje din Lege şi ProfeŃi, au fost citite la servicii în fiecare Sabat. În 
acelaşi fel, creştinii au găsit de cuvinŃă să citească un pasaj diferit din Evanghelii, şi din 
epistolele Noului Testament la serviciile lor. Aceasta se făcea după o ordine a 
duminecilor şi a zilelor de sărbătoare. Aceste pasaje din Scriptură se numesc 
lecŃionariile. Cele mai timpurii fragmente de lecŃionarii le găsim în secolul al şaselea 
D.H., în timp ce, cele mai timpurii manuscrise complete le găsim în secolul al optulea.   

 

Manuscrisele greceşti care au supravieŃuit pot fi catalogate după cum urmează (notează, 
te rog, că aceste numere continuă să se schimbe după cum manuscrise noi sînt găsite). 

 

Felul Manuscrisului                                     Numărul               

SupravieŃuit               

 

Uncial                                                                      318 

Minuscule                                                               2.813 

LecŃionariile                                                           2.281 

Papirus                                                                    120 

Total                                                          Peste     5.500 

 

Ar trebui observat că atunci cînd vorbim despre manuscrise sau copii, ne referim la orice 
parte a manuscrisului sau a copiei care a supravieŃuit. Aşadar, copie poate fi orice, de la 
un mic fragment pînă la un text complet. 

 

Cu toate că numărul total al manuscriselor greceşti care au supravieŃuit este mai mare 
decît toate celelalte scrieri antice, ele nu sînt singura sursă pentru constituirea textului 
original. 

 

Al Doilea Fel De EvidenŃe: Versiunile (Traducerile) 

 

Al doilea fel de evidenŃe prin care textul Noului Testament poate să fie stabilit vine de la 
versiuni. Versiunile sînt traducerile diferitelor cărŃi ale Noului Testament într-o limbă 



diferită de greacă. Literatura antică a fost foarte rar tradusă într-o altă limbă, Noul 
Testament fiind o excepŃie importantă. 

 

Chiar de la început, cu scopul de a face cunoscută credinŃa lor, misionarii creştini au 
tradus Noul Testament în diferite limbi ale oamenilor pe care îi întîlneau. Aceste 
traduceri, unele datînd din mijlocul celui de-al doilea secol, ne dau o mărturie 
importantă a textului din acel timp. 

 

Cînd copiile manuscriselor versiunilor sînt catalogate, din nou sîntem puşi în faŃa unui 
număr impresionant. Tabelul următor ne arată un mare număr de manuscrise ale 
versiunilor timpurii ale Noului Testament. 

 

Versiunile                          Numărul Manuscriselor 

Latina Volgata             10.000 + ( poate chiar 25.000) 

Etiopiană                      2.000 + 

Slavă                              4.101 + 

Armeniană                   2.587 + 

Siriana Veche              350 + 

Bohairică                      100 + 

Total                              1.900 + 

 

Pentru că versiunile sînt traduceri din originalul grec, nu au aşa mare valoare ca 
manuscrisele în limba greacă la reconstruirea textului. Oricum, ele sînt o mărturie 
importantă pentru acurateŃea textului. 

 

Noul Testament Comparat Cu 

Alte Lucrări Antice 

 

Cînd evidenŃele tuturor manuscriselor textului Noului Testament (manuscrisele în 
limba greacă şi traducerile timpurii) sînt comparate cu alte scrieri antice diferenŃa este 
uimitoare. Observă următoarele comparaŃii. 

 

  



Data   Cele Mai Timpurii  Timpul   (Anii) Scrierii    numere de copii   Autorul  Copii SpaŃiu 

          

Euripide         450 Î.H. - 9                    1100 D.H.    1500       

Sofocle            450 Î.H. -193                 1100 D.H.    1400 

Catulus            54 Î.H. -3                       1550 D.H.    1600 

Homer            900 Î.H. -643                 400 Î.H.       500 

N.T.               40-100 D.H.-24000      125 D.H.          50 

 

 

Trebuie Puse Două Întrebări În Legătură Cu Stabilirea 

AutenticităŃii Unui Document Antic 

 

Cînd se reconstruieşte textul unei lucrări antice, două întrebări cheie trebuie luate în 
considerare. Prima întrebare are de a face cu spaŃiu în timp dintre data cînd lucrarea a 
fost completată şi cele mai timpurii copii care se găsesc pentru a reconstrui textul. De 
obicei, cu cît acest timp e mai scurt cu atît copiile sînt mai demne de încredere.Cu cît 
acest timp este mai lung, cu atît mai multe erori se pot strecura în perioada de timp în 
care textul este copiat şi recopiat. 

 

A. Care Este SpaŃiul În Timp Dintre 

Original Şi Cele Mai Timpurii Copii? 

 

După cum a arătat tabelul de mai sus, timpul scurs dintre compoziŃia Noului Testament 
şi cele mai timpurii copii existente este mult mai scurt decît pentru aceste lucrări antice. 
Folosind acest standard de comparare, Noul Testament este mult superior în această 
privinŃă. 

 

B. Cîte Copii Există? 

 

A doua întrebare care trebuie pusă este în legătură cu numărul de copii. “Cîte copii 
există după care să se poată reconstrui textul?” Cu cît avem mai multe copii, cu atît mai 
bine – întrucît  avem mai multe dovezi care să ne ajute să decidem ce a spus textul 
original. 

 

De exemplu, dacă o lucrare antică am avea-o numai într-un manuscris, nu am avea cu ce 
s-o comparăm. Nu se poate cunoaşte dacă copistul a fost incompetent pentru că nu se 
poate compara cu altă copie. 



Cu o aşa evidentă bogăŃie de manuscrise, avem tot dreptul să asumăm că nimic nu s-a 
pierdut din originalul textului Noului Testament. Ba mai mult, manuscrisele în greacă şi 
versiunile nu epuizează şirul dovezilor. 

 

3. Mai Multe Dovezi: PărinŃii Bisericeşti 

 

O a tria categorie de dovezi, folosit în stabilirea textului Noului Testament, sînt citatele 
din scrierile creştinilor de la început, cunoscuŃi sub numele de părinŃii bisericeşti. În 
scrierile lor, aceştia adesea au citat din textul  Noului Testament. De fiecare dată cînd 
găsim un citat biblic în scrierile lor, avem încă o dovadă în ceea ce priveşte textul Noului 
Testament. 

 

De exemplu, au supravieŃuit şapte scrisori scrise de un om cu numele Ignat (70-110 
D.H.) În aceste scrisori el a citat din optsprezece cărŃi diferite a Noului Testament.De 
fiecare dată cînd citează Scriptura, putem observa textul grecesc pe care îl folosea. 

 

Aşadar, părinŃii bisericeşti ne dau o excelentă mărturie timpurie a textului. Trebuie 
totuşi să fim cu grijă şi să evităm a ne baza prea mult pe părinŃii bisericeşti, pentru că, 
citatele lor au fost adesea parafrazări (nu traduceri cuvînt cu cuvînt) ale textului biblic. 
În plus, manuscrisele scrierilor lor au trecut printr-o perioadă de copieri, în timpul 
cărora s-au strecurat greşeli în aceste documente. Oricum, scrierile lor rămîn o mărturie 
importantă pentru textul Noului Testament. 

 

Întreg Textul Noului Testament 

Poate Fi Găsit În Scrierile Lor 

 

Numărul citatelor părinŃilor bisericeşti este atît de mare încît, dacă toate celelalte surse 
pentru textul Noului Testament (manuscrise greceşti, versiuni) ar fi fost distruse, 
aproape că tot textul putea să fie reconstituit numai pe baza scrierilor părinŃilor 
bisericeşti. În cartea lui din secolul al nouăsprezecilea, Our Bible-How We Got It, 
Charles Leach relatează povestea lui Sir David Dalrymple. 

 

Sir David Dalrymple se mira despre preponderenŃa Scripturii în scrierile timpurii cînd 
cineva l-a întrebat. ‘Presupunînd că Noul Testament ar fi fost distrus, şi fiecare copie a 
lui pierdută pînă la sfîrşitul secolului al treilea, ar fi fost posibil ca Noul Testament să fie 
rescris din scrierile părinŃilor bisericeşti din al doilea şi al treilea secol?’ După o 
cercetare amănunŃită Dalrymple a conclus . . .’ÎŃi aduci aminte de întrebarea despre 
Noul Testament şi părinŃii bisericeşti? Acea întrebare mi-a trezit curiozitatea şi pentru 
că am posedat toate lucrările existente ale părinŃilor bisericeşti din al doilea şi al treilea 
secol, am început să caut şi pînă în acest moment am găsit întreg Noul Testament cu 



excepŃia a nouă versete’ (Charles Leach, Our Bible-How We Got It. Chicago: Moody 
Press, 1898, pp. 35, 36). 

 

Astăzi, situaŃia stă şi mai bine. Întregul Nou Testament poate fi reconstituit din scrierile 
acestor creştini din primele trei secole. 

 

Există Mai Mult De Un Milion De Citate 

Din Scriptură De La PărinŃii Bisericeşti 

 

În plus, s-a estimat că există astăzi peste un million de citate din Scriptură în scrierile 
părinŃilor bisericeşti! Cu încredere, putem spune că atunci cînd dovezile de la 
manuscrisele greceşti, versiunile (traducerile) şi părinŃii bisericeşti sînt luate în 
considerare, orice persoană lipsită de prejudecată nu poate decît să fie impresionată de 
mărturiile lor. 

 

Rezumat Şi Concluzie La  

Textul Noului Testament 

 

Deşi nu posedăm originalele de la nici o carte a Noului Testament, dovezile arată că 
textul Noului Testament s-a transmis cu acurateŃe de-a lungul istoriei. Rezumatul 
dovezilor este după cum urmează. 

 

Timpul Trecut Dintre Originale 

Şi Copiile Timpurii A Fost Scurt 

 

Timpul scurs de la data compunerii cărŃilor Noului Testament pînă la cele mai timpurii 
manuscrise care au supravieŃuit este relative scurt. Cele mai multe lucrări antice au o 
perioadă de timp mult mai mare dintre data cînd au fost scrise şi cele mai timpurii 
manuscrise existente. Există un manuscris complet al Noului Testament (Codex 
Sinaiticus ) care a fost copiat în primii 250 de ani de la scrierea Noului Testament. 

 

În plus, avem aproximativ şaptezeci de fragmente ale Noului Testament care au fost 
scrise chiar mai devreme. Ele conŃin aproximativ două treimi din textul Noului 
Testament. Scrierile clasice (Plato, Aristotel, etc.) sînt privite ca fiind transmise într-o 
formă corectă, cu toate că timpul scurs dintre original şi cele mai timpurii copii este 
peste o mie de ani. Documentele Noului Testament, dacă sînt evaluate după aceleaşi 
criterii, ar trebui să fie şi ele considerate corecte.  

 



Există Multe Manuscrise Pentru 

A Reconstitui Textul 

 

Nu numai intervalul scurt de timp dintre scrierile Noului Testament şi cele mai timpurii 
manuscrise, dar şi numărul manuscriselor (peste 5.500 în greacă) este mult superior 
oricărei alte lucrări antice. Conform axiomei, “Cu cît mai multe manuscrise, cu atît este 
mai mare şansa să reconstruieşti originalul,” din nou vedem că Noul Testament este 
într-o mult mai bună poziŃie decît alte lucrări antice.  

 

Noul Testament A Fost Tradus 

La O Dată Timpurie 

 

Noul Testament a fost tradus în alte limbi destul de timpuriu. Aceste versiuni sînt o 
dovadă în plus pentru stabilirea adevăratului text. Numărul copiilor manuscriselor 
diferitelor versiuni este peste 20.000. Aproape nici o altă lucrare antică nu a fost 
tradusă în altă limbă. 

 

Avem În Plus Mărturia 

PărinŃilor Bisericeşti 

 

Încă un fel de dovezi este găsit în scrierile părinŃilor bisericeşti, unde versete, paragrafe 
şi cărŃi întregi sînt citate. După cum am observat, dacă celelalte surse ale Noului 
Testament nu existau (manuscrisele greceşti şi versiunile) tot textul Noului Testament 
putea fi reconstituit cu ajutorul scrierilor părinŃilor bisericeşti. Lucrurile nu stau aşa cu 
nici una din celelalte lucrări antice.  

 

Avînd dovezile de mai sus, concludem că Noul Testament a fost transmis cu acurateŃe 
de-a lungul istoriei. Orice concluzie contrară este bazată ori pe  intenŃia voită de a nu-i 
accepta dovezile, aşa cum sînt ele, ori pe ignorarea adevărului. 

 

Sir Frederic Kenyon, fost supraveghetor al manuscriselor antice şi director al Muzeului 
Britanic (British Museum), a fost un specialist inegalabil în dovezile manuscriselor. 
După o viaŃă de cercetare a  documentelor antice el a ajuns la următoarele concluzii:  

 

Nu se poate afirma suficient de puternic, că autenticitatea textului Bibliei este certă . . . 
Dacă am compara oricare verset al Bibliei din oricare manuscris sau scriere veche 
bisericească, vom constata că nu există nici o diferenŃă: acel verset este citat la fel în 
fiecare din scrieri. Aceasta nu poate fi spus despre nici una din cărŃi antice din lume (Sir 



Frederic Kenyon, Our Bible and Ancient Manuscripts, New York: Harper and Row 
Publishers, 1941, p. 23). 

 

Kenyon a evidenŃiat de asemenea că textul Noului Testament a fost demonstrat o dată 
pentru totdeauna că are temeinicie. El a scris. 

 

Timpul scurs dintre data compunerii originalului (a textului Noului Testament) şi a 
celor mai timpurii dovezi existente, devine aşa de scurt încît ar trebui să fie de fapt 
neglijabil, şi ultima bază pentru orice îndoială că Scripturile au ajuns la noi aşa cum au 
fost scrise, acum a fost înlăturată. Amîndouă, autenticitatea şi integritatea generală a 
cărŃilor Noului Testament poate fi privită ca un argument final (Sir Frederic Kenyon, 
The Bible and Archaeology, New York: Harper and Row Publishers, 1940, p. 288). 

 

Este clar că textul Noului Testament a supravieŃuit, şi aceasta într-o manieră demnă de 
încredere. 

 

Faptul că textul cărŃilor Vechiului şi Noului Testament au supravieŃuit intacte este o 
adevărată minune. Aceasta nu poate fi explicat decât doar atunci când recunoaştem că 
Biblia este Cuvîntul inspirat divin al lui Dumnezeu. Într-adevăr, foarte puŃine scrieri din 
lumea antică au supravieŃuit. 

 

Putem merge un pas mai departe. Cele mai multe cărŃi scrise în timpuri moderne nu 
supravieŃuiesc nici măcar douăzeci de ani! Marea majoritate a cărŃilor care au fost 
tipărite au dispărut de mult. 

 

Cu toate acestea, a fost ceva ce i-a făcut pe copişti să copieze aceste texte biblice, unul 
după altul, timp de mii de ani. Nu numai că au continuat să le copieze textul, dar au şi 
avut foarte mare grijă să-l copieze corect şi au avut mare grijă de aceste scrieri. De ce au 
fost aşa de atenŃi în copierea lor? Răspunsul este: au crezut că copiază chiar Cuvîntul lui 
Dumnezeu. 

 

2. Biblia A SupravieŃuit Unei PersecuŃii Neântrerupte 

 

Aceasta ne duce la următorul punct. SupravieŃuirea Bibliei este şi mai uimitoare cînd 
considerăm faptul că Biblia a fost obiectul unor interminabile persecuŃii. A fost cea mai 
duşmănită carte a tuturor timpurilor. S-au făcut toate încercările posibile pentru ca 
această carte să fie distrusă. Însă toate atentatele împotriva ei au eşuat jalnic.   

 



Faptul că Biblia a fost Ńinta acestui fel de persecuŃii dovedeşte originea ei divină; natura 
păcătoasă a omului nu vrea să audă mesajul ei de condamnare a păcatului şi a unei 
judecăŃi viitoare. Din timpul cînd Biblia a fost completată, a fost persecutată cu fervoare. 
Nici o altă carte în istorie nu a suferit aceleaşi feluri de atacuri cum a suferit Biblia. 

 

A. Cartea Lui Ieremia A Fost Distrusă 

 

De fapt, acest fel de atacuri împotriva Scripturii nu este ceva nou. Din Vechiul 
Testament învăŃăm că un împarat rău a distrus scrierile profetului Ieremia. Scriptura ne 
spune ce s-a întîmplat: 

 

Împăratul a trimes pe Iehudi să ia cartea, Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elişama, 
şi a citit-o în auzul împăratului şi în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul 
împăratului. Împăratul şedea în casa de iarnă,- căci era în luna a noua - şi înaintea lui 
era un foc de cărbuni aprinşi. După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat 
cartea cu briceagul logofătului, şi a aruncat-o în jăratecul de cărbuni, unde a fost arsă de 
tot. Împăratul şi toŃi slujitorii lui, care au auzit toate cuvintele acelea, nu s-au spăimîntat 
şi nu şi-au sfîşiat hainele. Elnatan, Delaia şi Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă 
cartea; dar el nu i-a ascultat. Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui 
Seraia, fiul lui Azriel, şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mîna pe logofătul Baruc şi pr 
proorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. Dupăce a ars împăratul cartea, care 
cuprindea cuvintele, pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, cuvîntul 
Domnului a vorbit astfel lui Ieremia: “Ia din nou o altă carte, şi scrie în ea toate 
cuvintele, care erau în cea dintîi carte, pe care a ars-o Ioiachim, împăratul lui Iuda. 
Ieremia 36:21-28. 

 

Deşi Scriptura a fost arsă de acest împărat rău, Domnul a avut grijă ca să fie scrisă din 
nou. Adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu nu poate fi distrus. 

 

B.  Antiohus Epifanu A Distrus Copii Ale Scripturii 

 

În timpul dintre cele două testamente, aproximativ 168 Î.H. a fost un cîrmuitor Sirian 
numit Antiohus al IV-lea care a ocupat oraşul Ierusalim. Acesta nu numai că a profanat 
templul, dar a şi distrus copiile Scripturii. El a declarat că cei ce deŃin o copie vor fi 
pedepsiŃi cu moartea. Citim despre aceasta în cartea apocrifă Întîi Macabei: 

 

CărŃile legii pe care le-au găsit, le-au rupt în bucăŃi şi le-au ars în foc. Oricine a fost găsit 
deŃinînd cartea legămîntului, sau oricine adera la lege, era condamnat la moarte prin 
decretul regelui (1 Macabei:56,57). 

 



Antiohus, ca mulŃi alŃii, au atentat să distrugă Sfînta Scriptură. Ca mai înainte, 
încercarea lui a eşuat. 

 

C.     Edictul Împăratului Roman DiocleŃian      

Să Ardă Scriptura 

 

PersecuŃia lui DiocleŃian este un alt exemplu a felului de atacuri pe care le-a îndurat 
Scriptura. În anul 303 D.H., împăratul Roman DiocleŃian a scris o scrisoare imperială 
dînd ordin (1) de destrugere a tuturor bisericilor creştine, (2) să fie arse toate Scripturile 
creştine, şi (3) pierderea libertăŃii civile de toŃi cei ce practică creştinismul. Edictul lui 
DiocleŃian nu a putut opri răspîndirea creştinismului sau scrierea a noi copii ale Bibliei. 

 

DiocleŃian a fost atît de convins că a nimicit creştinătatea încît a comandat o medalie pe 
care erau scrise următoarele cuvinte. 

 

Religia Creştină este distrusă şi închinarea la alŃi dumnezei restaurată. 

 

DiocleŃian, ca mulŃi alŃii, s-a dovedit greşit în încercarea lui de a distruge creştinătatea. 

 

D.  Edictul Împăratului Constantin 

Să Scrie Copii Ale Scripturii 

 

Ironia istoriei este că, Constantin, împăratul roman care l-a urmat pe DiocleŃian, s-a 
convertit la creştinism şi a comandat cincizeci de copii ale Scripturii să fie făcute de cei 
mai buni scribi pe cheltuiala guvernului! Acesta este încă un exemplu al trăiniciei 
Cuvîntului lui Dumnezeu în ciuda persecuŃiilor. Nici o altă carte, antică sau modernă, 
nici pe departe, nu a avut parte de o aşa persecuŃie şi ură cum a avut Biblia. De ce? De ce 
este această singură carte aşa urîtă? Simplu pus, este pentru că spune adevărul despre 
Dumnezeu şi oameni. Cu toate acestea, mulŃi oameni nu vor să audă acest adevăr. 

 

3. Biblia A SupravieŃuit Unui Criticism Constant 

 

Scripturile au supravieŃuit de asemenea criticismului venit din mai multe părŃi. 
Criticismul împotriva Bibliei a fost constant şi nesfîrşit. Două lucruri trebuie să fie 
evidenŃiate. 

 

  



A. Nici O Altă Carte Nu A Fost Criticată Ca Biblia 

Nici o altă carte nu a fost supusă la aşa minuŃios criticism cum a fost îndreptat împotriva 
Bibliei, cu toate acestea Biblia s-a ridicat la nivelul provocării, rezistînd celui mai riguros 
criticism imaginabil. 

 

Teologul Bernard Ramm a făcut următoarele observaŃii despre diferitele încercări ce au 
fost făcute să reducă la tăcere Scripturile: 

 

De o mie de ori, clopotul morŃii Bibliei a fost tras, procesiunea funerară se pregătea, 
inscripŃia era scrisă pe piatra de mormînt, şi pomelnicul citit. Dar cumva trupul ei nu stă 
nemişcat. Nici o altă carte nu a fost aşa tocată, tăiată, cernută, examinată şi defăimată. 
Ce carte de filozofie sau religie sau psihologie . . . din timpul classic sau modern a fost 
subiectul unui aşa atac puternic precum Biblia? Cu aşa venin şi scepticism? De ce aşa 
profund şi erudit? Asupra fiecărui capitol, verset şi doctrină? (Bernard Ramm, 
Protestant Christian Evidences,  Chicago: Moody Press, 1957, pp. 232-233). 

 

Nimic nu se compară cu critica împotriva Bibliei. S-au făcut încercări să se egalizeze 
Biblia cu alte scrieri religioase; să fie explicată ca un produs al timpului. Poveştile 
Scripturii sînt descrise ca poveşti închipuite şi referinŃele ştinŃifice din Biblie ca 
ignoranŃă. 

 

Cu toate acestea, evidenŃele dovedesc opusul. ReferinŃele istorice sînt corecte şi 
comentariile ştinŃifice nu reflectă ignoranŃa zilei. ÎnvăŃătura de necredinŃă modernă, în 
timp ce încerca să distrugă încrederea în Scriptură, nu a avut succes în a dovedi cazul ei. 
Ci dimpotrivă, cercetări obiective arată, mai mult ca întotdeauna, că Biblia este o carte 
unică, ce nu poate fi inclusă în nici o altă categorie de cărŃi. 

 

B. Milioane Încă, Citesc, Iubesc, Şi  Se Încred În Biblie 

 

Trebuie să observăm că criticismul Scripturii nu a avut nici un impact real. Milioane de 
oameni încă iubesc şi se încred în Biblie. 

 

Impactul a două mii de ani de persecuŃie şi critică a Scripturii a fost rezumat 
corespunzător de H. L. Hasting. În urmă cu o sută de ani el a scris: 

 

Timp de o mie opt sute de ani, necredincioşii au combătut această carte, şi iată că astăzi 
Biblia stă neclintită ca o stîncă. Răspîndirea ei creşte, şi este mai iubită şi preŃuită şi 
citită astăzi ca oricînd înainte. Necredincioşii, cu toate asalturile lor, lasă o aşa urmă pe 
această carte cum ar lăsa un ciocănel pe piramidele Egiptului. Cînd împăratul francez a 
propus persecuŃia creştinilor din Ńara lui, un om de stat şi războinic bătrîn i-a spus: 



‘Domnule, Biserica lui Dumnezeu este o nicovală care a tocit multe ciocane’. Aşa că 
ciocanele necredincioşilor au tot bătut în această carte multe secole, şi ciocanele s-au 
tocit dar nicovala încă dăinuieşte. Dacă această carte n-ar fi fost cartea lui Dumnezeu, 
oamenii ar fi distrus-o de mult. ÎmpăraŃi şi papi, regi şi preoŃi, prinŃese şi domnitori toŃi 
s-au luptat cu ea; ei au murit şi cartea încă trăieşte (H. L. Hastings, as quoted by John 
lea, The Greatest Book in the World. Philadelphia, Pa., 1922, pp. 17,18). 

 

Biblia a supravieŃuit şi continuă să supravieŃuiască. 

 

Concluzie: SupravieŃuirea Bibliei Este O Minune 

 

Cu toate că timpul trece, Biblia rămîne o mărturie impresionantă a puterii de păstrare a 
lui Dumnezeu. Cîrmuitorii şi criticii vin şi se duc, dar Biblia rămîne. Cele mai multe cărŃi 
nu supravieŃuiesc mai mult de douăzeci de ani. Cîteva vor supravieŃui o sută de ani şi 
mai puŃine dintre cele puŃine au supravieŃuit o mie de ani sau mai mult. Dar cele şaizeci 
şi şase cărŃi ale Sfintei Scripturi au fost scrise între o mie nouă sute cinci zeci şi trei mii 
patru sute de ani în urmă. Nu numai că au supravieŃuit aşa de mult, au supravieŃuit şi 
intacte.   

 

Prorocul Isaia, vorbind cu 2.700 de ani în urmă, a făcut următoarea afirmaŃie. 

 

Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvîntul Dumnezeului nostrum rămîne în veac (Isaia 
40:8) 

 

Faptul că Scriptura a rezistat în timp neobositei persecuŃii, şi criticismului constant este 
o adevărată minune. 

 

Recapitulare La Argumentul 3: Minunea SupravieŃuirii Bibliei 

 

O remarcabilă caracteristică a Bibliei este faptul supravieŃuirii ei. Deşi diferitele ei cărŃi 
au fost scrise între două mii şi trei mii cinci sute de ani în urmă pe materiale perisabile, 
cărŃile ei au supravieŃuit. Nu numai că au supravieŃuit, au supravieŃuit intacte. Cîteva 
lucruri trebuie observate. 

 

Primul, textul Vechului Testament s-a transmis cu o acurateŃe uimitoare. Într-adevăr, 
astăzi putem citi Vechiul Testament cu deplină convingere că este întocmai cum a fost 
scris în original. Mesajul Dumnezeului Bibliei nu a fost modificat sau alterat. Cuvîntul 
lui Dumnezeu în Scriptura evreilor, sau Vechiul Testament, ne-a fost transmis cu 
acurateŃe în secolul douăzeci şi unu. 



La fel se poate spune despre Noul Testament. Ce a fost scris original de scriitorii Noului 
Testament este întocmai ce găsim noi astăzi. Cuvintele lui Isus Hristos, la fel ca mesajul 
Lui de iertare a păcatelor, ni s-au transmis intacte. Aşadar, omenirea este responsabilă 
de acŃiunea ei cu privire la afirmaŃiile lui Isus care sînt găsite în Noul Testament. 

 

Faptul că textul Scripturii a supravieŃuit în felul acesta este o adevărată minune. Cele 
mai multe scrieri antice n-au fost copiate niciodată, pe cînd Scripturile au fost copiate şi 
recopiate una după alta. De ce? Este pentru că persoanele care le-au copiat au crezut că 
ei copiază mai mult decît o istorie simplă sau istoria unui popor antic. Într-adevăr, ei au 
fost convinşi că copiază chiar Cuvîntul lui Dumnezeu! 

 

Mai mult de atît, Biblia a supravieŃuit timpului, persecuŃiei, şi criticismului.  Trebuie să 
apreciem cît de important este aceasta. Mai întîi, faptul că Biblia a supravieŃuit la toate 
este o adevărată minune. Cînd ne gîndim la cărŃile care o compun, că au fost scrise pe 
materiale perisabile, cu mii de ani în urmă, nu ne-am aştepta să ajungă la noi astăzi. Dar 
au ajuns, şi încă odată, aceasta este o adevărată minune. 

 

În plus, Biblia a fost prigonită mai mult ca oricare altă carte din istorie. Este consemnat 
că unul dintre împăraŃii lui Iuda a distrus întregul text al scrierilor profetului Ieremia. 
Cu toate acestea, Domnul i-a spus lui Ieremia să-l scrie din nou, şi el a l-a scris. Mesajul 
ei nu a fost distrus! Acest fel de prigonire a fost repetat de-a lungul istoriei. Şi Scripturile 
încă există. A fost imposibil să fie eliminate. Încă o dată, trebuie să ne întrebăm, de ce? 

 

În sfîrşit, Biblia a fost criticată mai mult ca oricare altă carte scrisă vreodată. Fiecare 
verset, fiecare cuvînt, fiecare silabă a fost subiectul celui mai aspru criticism şi evaluări. 
De ce doar această carte a fost atît de duşmănită de aşa mulŃi oameni? De ce găsim 
aceste încercări de a dovedi că Biblia nu este ceea ce afirmă că este? Potrivit mărturiei 
Scripturii însăşi, este pentru că cuvintele ei îl revelează pe adevăratul Dumnezeu unei 
omeniri păcătoase, adevăr pe care mulŃi oameni nu vreau să-l audă. 

 

Deşi Biblia a fost cea mai atacată şi criticată carte din lume, ea se menŃine astăzi tot aşa 
de tare ca întotdeauna. Într-adevăr, încă schimbă vieŃile a milioanelor  de oameni care 
zilnic o citesc. Faptul că a supravieŃuit la aşa critici este o adevărată minune. 

 

Aceşti factori scot în evidenŃă Biblia, ca fiind unică între toate celelalte cărŃi care au fost 
scrise vreodată. Este întradevăr o carte fără pereche prin supravieŃuirea ei. 

 

  



Argumentul 4 

 

Minunea Preciziei  

Istorice A Bibliei 

 

Isus a spus, “ Cuvîntul Tău este adevărul” (Ioan 17:17) 

 

 

Argumentul 4 

 

Minunea 

Preciziei Istorice A Bibliei 

 

 Toată Biblia centrează în jurul a ce Dumnezeu a făcut în istorie. În paginile Scripturii 
găsim multe referinŃe la oameni, locuri şi evenimente. Aşadar, întrebarea dacă Biblia 
este istoric precisă în descrierea acestor referinŃe este de o importanŃă crucială. 

 

Au fost oamenii menŃionaŃi în Scriptură oameni reali? Locurile menŃionate în Biblie 
există în realitate? Au avut loc aceste evenimente aşa cum spune Biblia? Ce spun 
dovezile?  

 

Vom descoperi că Biblia este diferită de toată cealaltă literatură antică prin precizia ei 
istorică. Într-adevăr, descoperirile arheologice împreună cu mărturia consemnărilor 
istorice, confirmă exactitatea referinŃelor din diferite cărŃi biblice. Această atenŃie la 
detalii observată de scriitorii biblici nu este egalată în nici una din cealaltă literatură 
antică. Putem face următoarele observaŃii. 

 

Vechiul Testament 

 

Chiar de la începutul Vechiului Testament, găsim că Dumnezeu a intervenit în viaŃa 
poporului Său. Mai mult de atît, Vechiul Testament prezintă mărturia importanŃei 
intervenŃiei lui Dumnezeu în istorie. Într-adevăr, Domnul a reamintit adesea poporului 
Său că El a intervenit în trecut. 

 

În Cartea Exodului, găsim că Dumnezeu afirmă că El a fost cel ce a eliberat oamenii din 
robie. Biblia spune: 



Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: “Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
tău, care te-a scos din Ńara Egiptului, din casa robiei. (Exodus 20:1,2) 

 

NaŃiunii lui Israel i s-a repetat de multe ori să-şi aducă aminte de aceste fapte 
atotputernice ale lui Dumnezeu. În plus, evenimentele consemnate au fost tratate 
întotdeauna ca evenimente istorice reale.  

 

Mai tîrziu, citim următoarele, în Cartea ÎmpăraŃilor:  

 

Ci să vă temeŃi de Domnul, care v’a scos din Ńara Egiptului cu o mare putere şi cu braŃul 
întins; înaintea Lui să vă închinaŃi, şi Lui să-I aduceŃi jertfe. (2 ÎmpăraŃi 17:36)  

 

Încă odată, găsim accentul pe aceste evenimente istorice, împreună cu minunile care le 
însoŃesc. 

 

Acest adevăr este adesea evidenŃiat în Vechiul Testament. De asemenea Domnul a spus. 

 

Poporul Meu, adu-Ńi aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns 
Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a întîmplat din Sitim pînă la Ghilgal, ca să cunoşti 
binefacerile Domnului! (Mica 6:5) 

 

ObservaŃi că poporului i s-a spus să-şi aducă aminte. Într-adevăr, pentru că Dumnezeu a 
acŃionat în istorie, poporul Lui trebuia să Ńină minte aceste intervenŃii divine. În fiecare 
şi în toate situaŃiile, aceste avenimente s-a considerat că s-au întîmplat aidoma. 

 

Vechiul Testament Coincide  

Cu Istoria Cunoscută 

 

AfirmaŃia că Dumnezeu a acŃionat în istorie este suportată se dovezi. Arheologistul, 
John Elder, oferă un sumar concludent al dezbaterii solidităŃii istorice a Vechiului 
Testament. El a scris: 

 

Nu este prea mult să spun că este contribuŃia arheologiei cea care a rezolvat impasul 
dintre istorici şi creştinii ortodocşi. PuŃin cîte puŃin, o cetate după alta, o civilizaŃie după 
alta, o cultură după alta, a căror memorii au fost consemnate numai în Biblie, au fost 
restaurate la locul lor în istoria antică prin descoperirile arheologilor.   Rezultatul final 
este de necontestat. Au fost găsite oraşe uitate, arta unor oameni dispăruŃi a reapărut, 
documente contemporane cu evenimente Biblice au fost scoase la iveală şi unicitatea 



revelaŃiei Bibliei a fost evidenŃiată în contrast şi comparaŃie cu religia  naŃiunilor antice. 
Niciunde descoperirile arheologice nu au combătut Biblia ca fiind autentică din punct de 
vedere istoric. (John Elder, Prophets, Idols, and Diggers, Bobbs-Merrill, Co. n.d., p 18). 

 

De aşa multe ori, Vechiul Testament s-a arătat a fi corect cînd vorbeşte de evenimente 
istorice. Vă oferim următoarele ilustraŃii:  

 

1. Vechiul Testament  Este Familiar Cu Legile Locale 

 

Există mai multe scene biblice care arată o îndeaproape înŃelegere a legilor locale ale 
timpului. De exemplu, cînd Sara soŃia lui Avraam nu a avut copii, i-a sugerat lui Avraam 
să ia pe servitoarea ei Hagar ca a doua lui soŃie şi să-şi ridice un moştenitor prin ea. 
Aceasta se potriveşte bine cu obiceiul timpului după cum este consemnat în codul de 
lege Eshnunna - un cod de lege care datează de prin 1900 Î.H.  

 

TăbliŃele Nuzi, 20.000 tăbliŃe de lut care au fost descoperite la 250 de kilometri nord de 
Bagdad, de asemenea confirmă asemenea obiceiuri referitoare la cea de-a doua soŃie şi 
dreptul lor de moştenire. Aşadar, episodul lui Avraam, Sara, şi Hagar se potriveşte cu 
obiceiul local al timpului. 

 

2. Obiceiurile Locale Sînt Consemnate Corect 

 

Aflăm că obiceiurile consemnate în Scripură coincid cu timpul în care ni s-a spus că 
aceste lucruri s-au petrecut.  

 

De la tăbliŃele Nuzi, de asemenea aflăm că un frate şi-a vîndut dreptul de întîi născut 
pentru trei oi - similar cu Esau care şi-a vîndut dreptul de întîi născut fratelui său Iacov 
pentru o farfurie de ciorbă. Aceasta confirmă că această practică a fost întărită prin lege 
în acel timp din istorie. De asemenea aceste tăbliŃe ne spun că preŃul plătit pentru 
dreptul de întîi născut nu trebuia să fie de valoare echivalentă. 

 

În alt exemplu, găsim că Biblia spune despre patriarhul Iosif că a fost vîndut pentru 
douăzeci de sicli de argint. Citim în Genesa: 

 

La trecerea negustorilor madianiŃi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă, şi l-au 
vîndut cu douăzeci de sicli de argint IsmaieliŃilor, care l-au dus în Egipt. (Genesa 37:28) 

 



Deşi preŃul plătit pentru Iosif pare a fi un detaliu întîmplător, se dovedeşte a fi o 
reprezentare exactă a preŃului pentru care erau vînduŃi sclavii în acea vreme. Iosif a trăit 
în al optsprezecilea secol Î.H. Înainte de acest timp preŃul penrtu sclavi era mai mic – 
zece la cinsprezece sicli. Trecînd timpul, preŃul pentru un sclav a crescut. PreŃul de 
douăzeci de sicli de argint coincide cu perioada în care Biblia spune că a trăit Iosif. 

 

După acel timp preŃul unui sclav a continuat să crească. Aşadar, consemnarea că Iosif a 
fost vîndut pentru douăzeci de sicli de argint se potriveşte numai unei perioade limitate 
din istorie; aceeaşi despre care Scriptura spune că această întîmplare a avut loc. 
Scriitorul acestei întîmplări a avut acces la informaŃii istorice corecte. 

 

3. ReferinŃele Istorice Au O AcurateŃe Exactă 

 

Există un număr de referinŃe geografice în Scriptură. În timp ce examinăm evidenŃele ne 
dăm seama că ele se potrivesc cu geografia acelei vremi. De exemplu, relatarea biblică a 
vieŃii lui Avraam vorbeşte despre mai multe oraşe pe care le-a vizitat. La aproape toate 
aceste oraşe le este cunoscut locul astăzi. Toate aceste oraşe care au fost identificate, au 
fost importante centre de caravane din timpul în care Biblia spune că a trăit Avraam. 

 

Dar, mai tîrziu, nu toate aceste oraşe au au fost centre importante. Acesta este un alt 
indicator că, călătoriile lui Avraam coincid exact cu ce este cunoscut în particular  despre 
acea perioadă istorică, şi nu s-ar încadra în altă perioadă mai tîrzie.  

 

Într-o altă ilustraŃie, găsim că Scriptura este foarte specifică cu privire la traseul pe care 
naŃiunea lui Israel l-au luat din Egipt în drumul lor către łara Promisă. De exemplu, în 
Numeri 33, avem o descriere detailată a locului unde IsraeliŃii şi-au aşezat tabăra în 
drumul lor către Ierihon. Ni se spune: 

 

Au pornit din Iie-Abarim, şi au tăbărît la Dibon-Gad. Au pornit din Dibon-Gad, şi au 
tăbărît la Almon-Diblataim. Au pornit din Almon-Diblataim, şi au tăbărît la munŃii 
Abarim, înaintea muntelui Nebo. Au pornit dela munŃii Abarim, şi au tăbărît în cîmpia 
Moabului, lîngă Iordan, în Ńara Ierihonului. Au tăbărît lîngă Iordan, dela Bet-Ieşimot 
pînă la Abel-Sitim, în cîmpia Moabului. Domnul a vorbit lui Moise în cîmpia Moabului, 
lîngă Iordan în faŃa Ierihonului. Şi a zis: ( Numeri 33:45-50) 

 

Observă detaliul. Ni se spune specific unde a tăbărît poporul în drumul lor spre Ierihon. 
Acest traseu a fost considerat odată ca fiind neistoric. Dar descoperirea a trei hărŃi 
Egiptene antice, datînd între secolele treisprezece şi cincisprezece Î.H., arată că acesta a 
fost acelaşi traseu ce a fost urmată în acele zile. Oraşele menŃionate în Numeri au fost 
menŃionate şi în hărŃile Egiptene. A fost un drum mult umblat în acele zile. Încă odată, 
detaliul istoric al Scripturii se dovedeşte a fi adevărat.  



4. Au Fost Folosite Titluri Corecte Pentru A Descrie Oameni 

 

În fiecare naŃiune, titlurile date oamenilor sînt diferite. În plus, aceste nume se pot 
schimba de-a lungul istoriei. În Vechiul Testament, găsim un număr de oameni diferiŃi, 
cărora li s-a dat titluri specifice. Cînd comparăm cu evidenŃele cunoscute aflăm că 
scriitori biblici au folosit  pentru oameni titlul corespunzător perioadei cînd povestirea a 
avut loc.  

 

De exemplu, în istoria lui Iosif, sînt menŃionate mai multe titluri. Ni se spune că Iosif a 
fost pus în închisoare cu “pitarul” împăratului. 

 

Cîtva timp mai tîrziu, paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului l-au supărat pe 
stăpînul lor, împăratul Egiptului. Faraon a fost supărat pe aceste două personae oficiale, 
paharnicul şi pitarul lui (Genesa 40:1-2) 

 

În timp ce aceasta a fost odată considerată o referinŃă incorectă, o pictură Egipteană 
antică confirmă bobul de grîu lîngă pitarul împărătesc al Templului Amun. Aşa că titlul 
de “pitar al împăratului” a fost folosit corect. Aceasta dă crezare povestirei aşa cum s-a 
întîmplat în realitate în loc să fie un fel de parabolă sau mit. 

 

5. Lista ÎmpăraŃilor Păgîni Este Surprinzător De Corectă 

 

Biblia enumeră cîŃiva împăraŃi care au domnit peste alte Ńări în afara Israelului. Deşi ei 
nu aveau rolul principal în cele petrecute, întotdeauna ei sînt consemnaŃi într-o manieră 
corectă. Într-adevăr, scriitorii Scripturii au plasat pe aceşti împăraŃi într-o ordine 
cronologică exactă cu cea în care au domnit. Aceasta fiind în contrast cu unii istorici din 
aceste Ńări care nu au avut cronologia corectă.  

 

Aceasta a fost documentată în lucrarea marelui învăŃat al Vechiului Testament Robert 
Dick Wilson. Examinînd Vechiul Testament, Wilson a observat că în el sînt menŃionaŃi 
douăzeci şi şase de împăraŃi păgîni diferiŃi. Numele acestor domnitori sînt găsite atît pe 
monumentele acestor împăraŃi cît şi în documentele timpului lor. Wilson a găsit că toate 
numele acestor împăraŃi păgîni sînt scrise corect în textul ebraic. În contrast cu 
acurateŃea Bibliei, în literatura seculară a aceleiaşi perioade de timp, numele acestor 
domnitori a fost de multe ori deformat. Întradevăr, sînt situaŃii cînd este dificil să 
identifici persoana. 

 

Un exemplu de acesta este Ptolemeu; un scriitor antic care a făcut o listă cu optsprezece 
împăraŃi Babilonieni. Totuşi, pe această listă nici unul din numele celor optsprezece 
împăraŃi nu este scris corect. Pe de altă parte, scriitorii biblici au fost totdeauna precişi 



în a scrie numele duşmanilor lor. Dacă ei au avut aşa de mare grijă să scrie numele 
împăraŃilor păgîni correct, cît de multă grijă trebuia să aibă ei să scrie corect numele 
oamenilor lor cît şi acurateŃea evenimentelor înregistrate de ei în legătură cu domnii 
lor? Aceasta este o mărturie în plus a solidităŃii Vechiului Testament. 

 

Detaliile Relatărilor Biblice 

Sînt Confirmate De Arheologie 

 

Multe alte exemple pot fi date. Important este că scriitorii Vechiului Testament au 
dovedit cunoştinŃe personale ale vremii. În timp ce aceste exemple nu dovedesc că 
evenimentele consemnate în Vechiul Testament au avut loc în realitate, ele 
demonstrează că aceşti scriitori au trăit  în timpul evenimentelor pe care le-au 
consemnat şi au cunoscut legile locale, obiceiurile, geografia, titlurile şi numele 
împăraŃilor păgîni. În consecinŃă, dau dovezi demne de încredere cu privire la ce s-a 
scris. 

 

ObservaŃii Despre AcurateŃea Istorică 

A Vechiului Testament 

 

Faptul că planul principal, la fel ca multe alte detalii istorice mărunte, ale Vechiului 
Testament a fost confirmat de surse arheologice şi istorice, este important pentru mai 
multe motive. 

 

Nu Avem De A Face Cu Mitologie 

 

Mai întîi, ne spune că avem de a face cu o istorie  adevărată, nu mitologie. Relatările 
înregistrate s-au petrecut în realitate în lumea antică. Popoarele au fost popoare reale, 
persoanele individuale au fost reale, oraşele au existat în exact locul în care Biblia spune 
că au existat, şi obiceiurile şi legile au fost acelea care au fost practicate în acea vreme 
din istorie. 

 

 Scrierile Ar trebui Să  Fie Datate Cu 

Vremea Cînd Evenimentele Au Fost Scrise 

 

În al doilea rînd, autorii nu sînt numai corecŃi, ei sînt meticulos de corecŃi. Cu alte 
cuvinte, scriitorii Vechiului Testament trebuie să fi fost martori oculari la evenimentele 
despre care au scris. În consecinŃă, avem toate motivele să credem în paternitatea 
tradiŃională a cărŃilor biblice. În loc de a data multe din scrierile Vechiului Testament 
timpului lui Ezra, cum fac criticii liberali, ele ar trebui să fie datate cu sute de ani mai 



devreme, la vremea cînd evenimentele despre care vorbesc au avut loc. Aşadar, 
veridicitatea Vechiului Testament este bazată pe dovezi concrete. 

 

Aşadar, cu toate că nu fiecare detaliu din Vechiul Testament a fost confirmat, sau chiar 
poate fi confirmat, găsim că un număr mare de informaŃii au fost scoase la  lumina care 
a demonstrat baza trainică a relatărilor istorice. Verdictul este că Vechiul Testament 
poate fi crezut. 

 

Cheia: Isus A Crezut Vechiul Testament 

 

Dar cea mai importantă mărturie despre veridicitatea Vechiului Testament vine de la 
Isus Hristos. Cînd examinăm felul în care Isus a privit Scriptura putem vedea că El a 
crezut-o în totalitate. El a zis că cuvîntul lui Dumnezeu a fost adevărat:  

 

SfinŃeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul (Ioan 17:17). 

 

Isus de asemenea a mai spus că Scripturile Vechiului Testament constituie un tot unitar: 

 

…Scriptura nu poate fi desfinŃată (Ioan 10:35) 

 

Este clar din afirmaŃia lui Isus că El a crezut că Biblia este istoric precisă şi fără eroare. 

 

În ultimă instanŃă, Biserica Creştină crede că Vechiul Testamnet este istoric demn de 
încredere datorită mărturiei lui Isus Hristos. Isus a afirmat că El e Dumnezeu în trup 
omenesc. Aceste afirmaŃii au fost mai tîrziu confirmate prin învierea Lui din morŃi. Prin 
învierea Lui din morŃi, aşa cum a prezis El dealtfel, Isus a demonstrat că El a vorbit cu 
autoritate finală asupra tuturor lucrurilor. Şi pentru că Isus a învăŃat că Vechiul 
Testament a fost Cuvîntul lui Dumnezeu, în absolut tot ce a spus, mărturia Lui pune 
capăt dezbaterii. Într-adevăr, nu poate fi o mai puternică confirmare decît mărturia lui 
Isus. 

 

Concluzia Asupra Vechiului Testament: 

Îl PoŃi Crede 

 

De la dovezile care ne sînt la îndemînă nouă, tragem concluzia că avem toate motivele să 
credem că Vechiul Testament este istoric precis. 

 



Soliditatea Istorică A Noului Testament 

 

AfirmaŃia Noului Testament este că Dumnezeu Fiul a devenit o fiinŃă umană în Persoana 
lui Isus Hristos. Mai mult de atît, Isus a trăit, a murit şi a înviat din morŃi într-un timp 
anumit din istorie. Aşadar, este esenŃial ca Noul Testament să fie istoric adevărat pentru 
ca aceste afirmaŃii să fie crezute. 

 

Cînd Noul Testament adresează problemele istorice, vedem că este corect şi că te poŃi 
baza pe el. Trebuie făcute trei precizări importante: 

 

1. CărŃile Noului Testament Sînt Prima Sursă  

De Mărturie: Scriitorii Au Fost Acolo 

 

În timp ce examinăm textul Noului Testament, observăm că scriitorii diferitelor cărŃi ale 
lui afirmă că ori au fost martori oculari la evenimentele pe care le-au consemnat, ori au 
cules mărturii de la martori oculari. De exemplu, Ioan a mărturisit despre lucruri pe 
care credincioşii le-au văzut, auzit, şi atins. El a Scris. 

 

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi am pipăit cu 
mîinile noastre, cu privire la Cuvîntul vieŃii, pentru că viaŃa a fost arătată, şi noi am 
văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaŃa veşnică, viaŃa care era la Tatăl, şi care 
ne-a fost arătată;(1 Ioan 1:1,2). 

 

Ioan a ştiut că ceea ce a scris a fost adevărat pentrucă el a fost acolo ca martor ocular. 

 

Luca, scriitorul celei de-a treia evanghelii, a scris aceste cuvinte despre evanghelia scrisă 
de el. 

 

Fiindcă mulŃi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunŃită despre lucrurile care s-
au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinŃat ceice le-au văzut cu ochii lor dela 
început, şi au ajuns slujitori ai Cuvîntului, am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile, 
după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri dela obîrşia 
lor, să Ńi le scriu în şir unele după altele, ca să poŃi cunoaşte astfel temeinicia tuturor 
învăŃăturilor, pe care le-ai primit prin viu grai.(Luca 1:1-4). 

 

AfirmaŃia făcută de Luca ne spune cel puŃin următoarele lucruri. 

 

1. Luca nu a fost un martor ocular la evenimentele scrise de el. 



 

2. El, ca ceilalŃi dinaintea lui, dealtfel, s-a folosit de afirmaŃiile martorilor oculari. 

 

3. Luca a avut acces la alte naraŃiuni, documente scrise ca ale lui. 

 

4. Luca a simŃit nevoia pentru încă o istorisire. 

 

5. Istorisirea lui este pusă în ordine cronologică 

 

6. Scopul lui final este adevărul 

 

Faptul că scriitorii Noului Testament au susŃinut un aşa obiectiv complet, şi să aibă 
evidenŃe de primă mînă cu privire la Isus Hristos, este de cea mai mare importanŃă. 
Dovezile pe care ei le aduc nu sînt doar vorbe sau imaginaŃii. Ele sînt directe şi demne de 
încredere; mărturia martorilor oculari. 

 

Ei Au Văzut Pe Isus Cel Înviat 

 

În repetate rînduri îi găsim pe scriitorii Noului Testament făcînd apel la mărturia 
martorilor oculari. În ziua Rusaliilor, cam cincizeci de zile după moartea lui Isus, Petru a 
spus mulŃimii care se adunase că el împreună cu ceilalŃi ucenici au văzut pe Hristos cel 
înviat. El a spus: 

 

Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toŃi sîntem martori ai lui (Faptele Apostolilor 
2:32). 

 

Ucenicii lui Isus au fost martori oculari al lui Isus cel înviat. Aceasta a fost afirmaŃia lor 
tot timpul. 

 

Petru scrie mai tîrziu despre ce a văzut el şi spune în următorul fel: 

 

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu 
întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înşine cu 
ochii noştri mărirea lui. Căci a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, 
din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu 
prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, 
cînd eram cu El pe muntele cel sfînt. (2 Petru 1:16-18). 



ObservaŃi accentul pus pe faptul că ucenicii lui Isus au fost martori oculari la 
evenimentele care au avut loc. 

 

Noul Testament Transmite Detalii De La Martori Oculari 

 

De asemenea evangheliile sînt pline de detalii pe care numai martori oculari le-ar Ńine 
minte. De exemplu, citim în Evanghelia după Ioan: 

 

 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preŃ, a uns picioarele lui Isus, şi I-a 
şters picioarele cu părul ei; şi s’a umplut casa de mirosul mirului. (Ioan 12:3). 

 

Faptul că scriitorul Ioan a menŃionat amănuntul că mirosul mirului a umplut casa este 
un indiciu că el a fost acolo cînd aceasta a avut loc. El a Ńinut minte mirosul mirului.  

 

Noul Testament este plin de multe referinŃe ca acestea. EsenŃa este că cei ce au vorbit 
despre cele petrecute în viaŃa lui Isus au fost acolo cînd acestea au avut loc. Ei au fost 
martori oculari. 

 

2. Noul Testament A Fost Scris La O Dată Timpurie 

 

Scriitorii Noului Testament afirmă că ei au fost martori oculari ai vieŃii şi misiunii lui 
Isus Hristos. În plus, acest fapt ne conduce să credem că scrierile lor au fost compuse la 
puŃin timp după ce faptele s-au petrecut. 

 

Anul exact în care Isus a murit şi a înviat este încă în discuŃie. Se pare că cei mai buni 
candidaŃi sînt anii 30 şi 33 D.H. Există dovezi solide că cele patru evanghelii au fost 
compuse înainte de anul 70 D.H. Dovezile pentru o dată timpurie a aceste evanghelii 
sînt următoarele. 

 

A. Oraşul Ierusalim Şi Templul Erau Încă În  

Picioare Cînd Evangheliile Au Fost Scrise 

 

Fiecare din primele trei evanghelii conŃin preziceri ale lui Isus cu privire la distrugerea 
oraşului Ierusalim şi a templului (Matei 24; Marcu 13; Luca 21). Domnul a spus clar că 
oraşul şi templul vor fi distruse curînd, datorită refuzului lor să-L primească pe El ca 
Mesia. 

 



Cunoaştem că generalul roman Titus a distrus oraşul şi Templul în anul 70 D.H. Acesta 
este un fapt istoric. 

 

Dar, nici una dintre cele patru evanghelii nu vorbeşte despre împlinirea prezicerilor lui 
Isus. Este greu să crezi că despre împlinirea acestor preziceri nu s-ar fi scris nimic dacă 
evangheliile au fost scrise după ce aceste evenimente s-au petrecut. Pentru că 
evangheliile nu consemnează împlinirea lor ne dă un indiciu puternic  că aceste 
documente au fost scrise înainte ca Ierusalimul şi templul să fie dărîmate. 

 

În esenŃă, cunoscînd că Isus a murit şi a înviat în anul 30 sau 33 D.H., evangheliile ar fi 
fost scrise în primii patruzeci de ani de la aceste evenimente dacă evangheliile au fost 
scrise înainte ca Ierusalimul şi templul să fie dărîmate. 

 

Dar, acesta nu este singurul indiciu că evangheliile au fost scrise inaintea împlinirii 
acestor preziceri. 

 

B. Cartea Faptele Apostolilor Ne Dă Un Reper   

Cu Privire La Timpul Scrierii Evangheliilor 

 

Cartea Faptele Apostolilor de asemenea ne dă un punct de reper cu privire la timpul 
cînd au fost scrise cele patru evanghelii. Faptele Apostolilor descriu punctele principale 
ale vieŃii şi misiunii Apostolului Pavel. Se încheie cu Pavel la Roma aşteptînd să fie 
judecat de Cezar: 

 

Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă, pe care o luase cu chirie. Primea pe toŃi care 
veneau să-l vadă, propovăduia ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, şi învăŃa pe oameni, cu toată 
îndrăzneala, şi fără nici o piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos. (Faptele 
Apostolilor 28:30-31). 

 

Cei doi ani în care Pavel a stat în Roma au fost probabil 60 şi 61 D.H. Cu toate acestea 
despre moartea lui Pavel nu este scris nimic în Faptele Apostolilor. Aşadar, concluzia 
este că Faptele Apostolilor a fost scrisă în timp ce Pavel încă trăia. Avînd dovezi bune că 
Pavel a murit în timpul persecuŃiei lui Nero, aprox. 66 D.H., cartea Faptele Apostolilor, 
după toate probabilităŃile, datează cîndva după anul 61 D.H. şi înainte de anul 66 D.H. 

 

C. Evanghelia După Luca A Fost Scrisă Înainte De Faptele Apostolilor 

 

Dacă Faptele Apostolilor a fost scrisă între 61 şi 66 D.H., aceasta ne ajută să datăm cele 
patru evanghelii. De ce? Cartea Faptele Apostolilor este a doua jumătate a unui tratat 



scris de Luca unui om pe nume Teofil. Cunoscînd că evanghelia lui Luca a fost scrisă 
înaintea cărŃii Faptele Apostolilor, putem astfel data Evanghelia după Luca în jurul 
anului 60 D. H. sau chiar mai devreme. 

 

D. Fratele Care A Fost Bine Cunoscut 

Poate Să Fi Fost Luca 

 

Pot exista şi alte dovezi pentru o dată timpurie a Evangheliei lui Luca. Pavel a scris 
despre un frate care a fost bine cunoscut bisericilor datorită evangheliei. El a spus: 

 

Am trimes cu el şi pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspîndită prin toate 
Bisericile (2 Corinteni 8:18). 

 

Există o mărturie antică ce spune că aceasta se referă la Luca şi la evanghelia scrisă de 
el. Dacă aceasta se referă la Luca şi la evanghelia pe care a compus-o, atunci o avem bine 
cunoscută pe la mijlocul anilor cincizeci ai primului secol pentru că 2 Corinteni a fost, 
aproape sigur, scrisă în anul 56 sau 57 D.H. Aceasta ar plasa compunerea evangheliei lui 
Luca în primii douăzeci şi cinci de ani de la evenimentele legate de viaŃa lui Hristos. 

 

E. Este Posibil Ca Matei, Sau Marcu  

Să Fi Fost O Sursă Pentru Luca 

 

Mai există şi alte dovezi: în prologul lui, Luca ne spune că el a folosit surse pentru a 
compune evanghelia lui. Acestea pot fi şi surse scrise. 

 

Fiindcă mulŃi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunŃită despre lucrurile cari s-
au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinŃat ceice le-au văzut cu ochii lor dela 
început, şi au ajuns slujitori ai Cuvîntului, am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile, 
după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri dela obîrşia 
lor, să Ńi le scriu în şir unele după altele, ca să poŃi cunoaşte astfel temeinicia 
învăŃăturilor, pe cari le-ai primit prin viu grai (Luca 1:1-4). 

 

Aceasta, deasemenea poate fi o referinŃă de a lui Luca la Evanghelia lui Marcu, ca o 
sursă scrisă. În versetul doi, Luca spune că el a obŃinut informaŃiile pentru evanghelia 
lui de la cei care “le-au văzut cu ochii lor” şi “au ajuns slujitori ai Cuvîntului”. Termenul 
tradus “slujitor” este cuvîntul grec huparetas. 

 



Interesant, Ioan Marcu, scriitorul celei de-a doua evanghelii, este numit “slujitor” de 
Luca în Faptele Apostolilor 13:5 (acelaşi cuvînt grec huparetas). Este posibil ca aceasta 
să fie o referinŃă la Marcu, ca una din sursele lui scrise. 

 

Dacă Luca a folosit pe Marcu ca o sursă, atunci Evanghelia lui Marcu trebuia să fie scrisă 
înaintea celei scrisă de Luca. Aceasta ne aduce şi mai aproape de timpul cînd 
evenimentele s-au petrecut. 

 

F. Despre Evanghelia După Matei S-a Crezut   

Tot Timpul Că A Fost Scrisă Prima 

 

Aceasta ne aduce la următorul punct. Bazat pe mărturia unanimă a bisericii primare, 
Evanghelia lui Matei a fost scrisă prima. Părintele bisericesc Eusebiu plasează data 
Evangheliei lui Matei în anul 41 D.H. Dacă mărturia antică este adevărată, şi nu este 
motiv s-o punem la îndoială, atunci avem o a treia sursă independentă despre viaŃa lui 
Hristos scrisă în perioada martorilor oculari. 

 

      G. Ioan A Fost Un Martor Ocular Al Evenimentelor 

 

Despre Evanghelia lui Ioan se crede de obicei că a fost compusă ultima din cele patru 
evanghelii. Ioan a mărturisit că el a fost un martor ocular al evenimentelor despre care a 
scris. El a spus:  

 

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sînt scrise în cartea 
aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeŃi că Isus este 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveŃi viaŃa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31). 

 

Ioan a mai scris: 

 

Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri, şi care le-a scris. Şi ştim că 
mărturia lui este adevărată (Ioan 21:24). 

 

Este clar că Ioan a afirmat că a fost present cînd evenimentele din viaŃa lui Isus s-au 
petrecut. 

 

  



H. Există O Dovadă Interioară A Unei Date 

Timpurii Pentru Ioan 

 

Există de asemeneao dovadă interioară că Ioan însuşi a scris înainte de anul 70 D.H. 
Citim următoarea descriere despre Ierusalim în capitolul cinci din Ioan: 

 

În Ierusalim, lîngă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are 
cinci pridvoare (Ioan 5:2). 

 

Ioan descrie poarta oilor ca existînd în timpul cînd a scris el. El nu putea face această 
afirmaŃie după 70 D.H., pentru că atunci nu mai era  poarta oilor. Poarta oilor a fost 
distrusă în anul 70 D. H., împreună cu restul oraşului Ierusalim. ÎmplicaŃia logică este 
că Ioan a scris evanghelia lui înainte ca oraşul Ierusalim să fie distrus. 

 

Concluzie: Există Dovezi pentru O Dată 

Timpurie A Celor Patru Evanghelii 

 

Cînd toate dovezile istorice şi textuale sînt puse împreună, devine clar că cele patru 
evanghelii au fost compuse la o dată foarte timpurie de martori oculari, sau de cei care 
au scris mărturia acestora. Aşadar, avem toate motivele să credem ce au spus ei. 

 

3. Scriitorii Au Scris Cu AcurateŃe Istorică 

 

Aşadar, cunoscînd aceste detalii, nu ar trebui să fim surprinşi să concluzionăm că Noul 
Testament este istoric corect. AfirmaŃiile scriitorilor Noului Testament coincid în 
totalitate cu istoria seculară. Următoarele observaŃii trebuie să fie făcute despre 
temeinicia Noului Testament. 

 

A. Persoanele Au Existat În Realitate 

 

Există numeroase dovezi care demonstrează că oamenii menŃionaŃi în Noul Testament 
au fost personalităŃi istorice. 

 

Nume Sau Asemănări Ale Unor PersonalităŃi Din   Noului Testament 

Au Fost Găsite Pe Statui Sau Pe Monede 

 



Sînt mai multe nume de persoane care sînt menŃionate în Noul Testament a căror chip a 
fost găsit ori pe statui ori pe monede. Ei sînt după cum urmează: 

 

1. Cezarii 

 

Patru Cezari diferiŃi au fost menŃionaŃi în Noul Testament; dar numai trei pe nume. 

 

Augustus, Cezarul Roman care a domnit între 27 Î.H. şi 14 D.H., care a fost Împăratul în 
timpul căruia Isus S-a născut. (Luca 2:1). Imaginea lui se găseşte pe monede şi statui. 

 

Cezarul Roman Tiberius, 14-37 D.H., care a domnit în timpul misiunii pământeşti a lui 
Isus (Matei 22:17; Marcu 12:14-17; Luca 3:1, 20:22-25, 23:2; Ioan 19:12,15). Chipul lui 
de asemenea se găseşte pe monede şi statui. 

 

Cezarul Roman Claudiu care a domnit între 41-54 D.H. El este cel care a poruncit 
evreilor să părăsească Roma (Faptele Apostolilor 11:28, 17:7, 18:2). Monede şi statui de 
asemenea poartă chipul lui. 

 

Nero, deşi nu este numit, el este Cezarul la care a apelat Pavel. La el se face referinŃă în 
următoarele locuri: Faptele Apostolilor 25:11,12,21; 26:32; 28:19, Filipeni 4:22. El a 
domnit între anii 54-68 D.H. Chipul lui a fost găsit pe monede. 

 

2. Irod 

 

Sînt mai multe persoane cu numele Irod menŃionate în Noul Testament. Dovezile arată 
că şi ei au fost personalităŃi istorice. 

 

Irod cel Mare a domnit în Iudea cînd s-a născut Isus (Matei 2:1). El a fost un domnitor 
rău care a poruncit uciderea copiilor inocenŃi din Betheem. Numele lui a fost găsit pe 
monede. 

 

Irod Antipa a fost numit Irod Tetrarhul în Noul Testament (Luca 3:1). Monede poartă 
inscripŃia “Irod Tetrarhul”. Există de asemenea inscripŃii pe monede de bronz pe care 
este scris “Irod Tetrarhul Către Gaiu Cezar Germanul”. 

 



Irod Agripa I a fost domnitor al Iudeii între 27-44D.H. El este cel ce a persecutat 
membrii Bisericii Primare (Faptele Apostolilor 12:1-23; 23:35). Au fost găsite monede cu 
inscripŃia “Marele Împărat Agripa Prieten Al Cezarului”.  

 

Irod Agripa II, fiul lui Irod Agripa, a domnit peste Galileea între 56-95 D.H. Apostolul 
Pavel a apelat la el înainte de a merge la Roma (Faptele Apostolilor 25:13-26:32).Chipul 
lui se găseşte pe monede. 

 

3. Alte PersonalităŃi Din Noul Testament 

 

Areta IV a fost Împărat al Nabateenilor între 9Î.H.-40 D.H. El e fost guvernator şi peste 
Damascul în care dregătorul căuta să prindă pe Pavel (2 Corinteni 11:32). Au fost găsite 
monede pe care era chipul lui. 

 

Aşadar, monedele din era Noului Testament arată că liderii menŃionaŃi au fost 
personalităŃi istorice reale. Nu avem de a face cu mitologie.  

 

Pilat Din Pont A Fost Prefect Al Iudeii 

 

Pentru multă vreme s-a pus întrebarea despre existenŃa şi adevăratul titlu al lui Pilat din 
Pont – guvernatorul Roman care a condus judecata lui Isus. În scrierile romane de mai 
tîrziu, la fel ca aproape toate referinŃele biblice, se face referinŃă la Pilat ca 
“procurator”al Iudeii. În Noul Testament el este numit “guvernator” nu procurator. 

 

În 1961, pe coasta Israelului în oraşul Cezarea, a fost descoperită o piatră de 66 cm x 1 m 
care are o inscripŃie pe ea în limba latină. Traducerea inscripŃiei spune după cum 
urmează: 

 

“Pilat din Pont, Prefect al Iudeii, l-a prezentat pe Tiberiu Cezareenilor”. 

 

Aceasta este prima dovadă arheologică a existenŃei lui Pilat. Ce este interesant despre 
inscripŃie este titlul ce îi este dat lui Pilat – Prefect al Iudeii. Acum ştim că titlul de 
“Procurator” nu era folosit în acel timp pentru guvernatorii Romani. Acest titlu apare în 
folosinŃă mai tîrziu. 

 

În timpul domniei împăratului  Claudiu, 41-54 D.H. titlul guvernatorilor Romani a fost 
schimbat din Prefect în Procurator. Deşi scriitorii de mai tîrziu i-au dat lui Pilat un titlu 
incorect, Noul Testament nu a făcut această greşeală, îl numeşte Guvernator nu 



Procuror. Deci, Noul Testament nu a greşit prin descrierea titlului lui official în timp ce 
alŃi scriitori Romani de mai tîrziu au greşit. 

 

Mormîntul Marelui Preot 

Caiafa A Fost Găsit 

 

Un exemplu nemaipomenit de dovadă extra-biblică a existenŃei unei persoane din Noul 
Testament este găsit în descoperirea oaselor Marelui Preot Caiafa. Noul Testament 
spune că el, Caiafa este cel care a condus una dintre judecăŃile lui Isus. Matei scrie: 

 

Ceice au prins pe Isus, L-au dus la Marele Preot Caiafa, unde erau adunaŃi cărturarii şi 
bătrînii (Matei 26:57). 

 

În 1990, oasele lui Caiafa au fost descoperite intr-un osuar de calcar, sau un mormînt 
care a fost găsit în vechiul oraş Ierusalim. InscripŃia de pe sicriu citea “Iosif fiul lui (sau, 
din familia lui) Caiafa”. Cunoaştem de la scriitorul evreu al primului secol, Iosif Flaviu, 
că acesta a fost numele întreg al lui Caiafa. Acestea au fost primele rămăşiŃe fizice care 
au fost descoperite ale unei persoane menŃionate în Scriptură. 

 

Acestea sînt doar cîteva din multele exemple care ar putea fi date de confirmări extra-
biblice ale personajelor Noului Testament. Încă odată, accentuăm că Noul Testament, 
are de-a face istoric, cu oameni reali nu cu personaje mitologice. 

 

B. ReferinŃele Geografice Sînt Corecte 

 

Pe lîngă faptul că oamenii menŃionaŃi în Noul Testament au existat în realitate, mai 
descoperim şi că referinŃele geografice sint corecte. 

 

Oraşele Au Fost Oraşe Adevărate 

 

Examinînd Noul Testament găsim că, conŃine mai multe referinŃe geografice specifice. 
În adevăr, cele patru evanghelii înregistrează locuri diferite unde Isus Îşi împlinea 
misiunea. Dovezile arată că oraşele care sînt menŃionate în cele patru evanghelii sînt 
cunoscute ca existînd în primul secol. De fapt locul exact al aproape fiecăruia dintre ele a 
fost ferm demonstrate. Aceasta include oraşe ca Nazaret, Cana, Betlehem, Capernaum, 
Corazin, Betsaida, şi Tiberiada. Cu alte cuvinte şi aici avem de-a face cu locuri reale. 

 

Clădirile MenŃionate Au Existat Cu Adevărat 



În plus, au fost anumite construcŃii, care au fost menŃionate în evanghelii şi care acum 
se cunoaşte că au existat. De exemplu, avem mai multe referinŃe despre sinagogi în care 
Isus a învăŃat poporul. 

 

Pentru multă vreme nu existau dovezi de rămăşiŃe descoperite cu privire la nici una 
dintre sinagogile primului secol. Aceasta i-a încurajat pe critici să se îndoiască de faptul 
că Isus a învăŃat poporul în sinagogi. Dar acum nu mai este cazul, pentru că au fost 
descoperite mai multe sinagogi ale primului secol. 

 

În oraşul Capernaum au fost găsite ruinele despre care se crede că e posibil să fi fost de 
fapt casa lui Simon Petru. În secolul al cincilea a fost construită o biserică peste 
rămăşiŃele unei case din secolul întîi. Dacă acestea sînt ruinele casei lui Simon Petru, 
atunci acesta este locul unde Isus locuia în timp ce era în Capernaum. 

 

Aşadar, cînd este vorba de referinŃe geografice, Noul Testament se dovedeşte a fi correct. 

 

C. Scriitorii Au Cunoscut Obiceiurile Locale Din Acea Vreme 

 

Obiceiurile car au fost practicate în primul secol sînt în concordanŃă cu ce este 
consemnat în Noul Testament. De fapt, găsim că aceste obiceiuri sînt relatate cu o foarte 
mare acurateŃe. De exemplu, în Evanghelia după Luca citim următoarea relatare: 

 

În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau 
ucenicii Lui şi norod mult. Cînd S-a apropiat de poarta cetăŃii, iată că duceau la groapă 
pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulŃime de oameni 
din cetate. Domnul, cînd a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: “Nu plînge !” Apoi S-
a apropiat, şi S-a atins de raclă. Ceice o duceau, s-au oprit. El a zis: “Tinerelule, scoală-
te, îŃi spun !” Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început să vorbească. Isus l-a dat 
înapoi maicii lui. (Luca 7:11-15). 

 

Pe vremea lui Hristos, au fost diferite obiceiuri cu privire la femeile care mergeau la 
înmormântare. În Iudea, zona din jurul Ierusalimului, era obiceiul ca femeile să meargă 
în spatele cortegiului funerar. Sicriul era dus înainte iar femeile îl urmau.  

 

În schimb, în regiunea Galileii, obiceiul era invers. Femeile mergeau înaintea cortegiului 
funerar iar sicriul în spatele lor. Descrierea făcută de Luca demonstrează exacta 
acurateŃe a obiceiului de atunci.  

 



Luca spune că Isus a început să vorbească cu mama copilului mort, şi apoi a atins sicriul 
omului mort. Atunci cortegiul funeral s-a oprit – pentru că mergea în spatele ei şi a 
sicriului. Aceasta era aşa numai în regiunea Galileii. Dacă aceasta se întîmpla în Iudea, 
atunci nu se petreceau lucrurile aşa – femeia mergea în urma cortegiului. Faptul că Luca 
notează amănuntul că cortegiul s-a oprit cînd Isus a atins sicriul, arată exacta acurateŃe 
a descrierii lui. 

 

Concluzie: Noul Testament Coincide Cu Dovezile Istorice 

 

Aşadar, cînd toate dovezile sînt considerate, găsim că Noul Testament coincide cu istoria 
cunoscută a acelui timp. Personajele lui au fost oameni reali, aşezările despre care 
vorbeşte au existat, obiceiurile au fost exact cum ne-au fost prezentate, şi evenimentele 
s-au petrecut în realitate. 

 

Au Fost Adevărate În Orice Amănunt 

 

Mai este un punct final care trebuie să fie menŃionat. Una dintre caracteristicile 
adevărului este acurateŃea în detalii mici, nesimnificative. După cum am observat, găsim 
că scriitorii Noului Testament sînt exacŃi în lucrurile care nu aveau semnificaŃii reale. 
ReferinŃe în treacăt sau detalii nesemnificative s-au dovedit a fi istoric adevărate. Acesta 
este un alt indiciu al adevărului Noului Testament în toate relatările. Dacă ei au fost aşa 
de meticuloşi în a consemna cu exactitate detalii nesemnificative, cu cît mai multă grijă 
au avut pentru detaliile importante. 

 

Concluzie Despre Noul Testament: 

Este Demn De Crezare 

 

Aşa cum a fost adevărat cu Vechiul Testament, găsim că şi în ceea ce priveşte Noul 
Testament ne putem încrede în tot ce spune. Tot ce ştim despre el ne conduce la 
concluzia că este în totalitate demn de încredere. Scriitorii au afirmat că au fost martori 
oculari, mărturia lor indicînd că au scris curînd după ce evenimentele s-au petrecut, şi 
dovezile literare şi arheologice arată că istoric ei au fost corecŃi. Aceasta înseamnă că 
putem crede evenimentele pe care le înregistrează, la fel ca şi  explicaŃia divină a 
însemnătăŃii acestor evenimente. 

 

În esenŃă, din punct de vedere istoric, Biblia este un document corect. Acesta este 
verdictul pe care dovezile îl cer. 

 

  



Rezumat La Argumentul 4: Minunea Preciziei Istorice A Bibliei 

 

Deşi Biblia ne relatează evenimente care s-au petrecut cu mii de ani în urmă, dovezile 
demonstrează clar că este un document istoric adevărat şi poate fi crezut ca o sursă 
autoritară. Ambele Testamente sînt găsite din punct de vedere istoric, ca fiind adevărate 
in detaliile pe care le dau despre persoane, locuri, şi evenimente pe care le consemnează. 
Mai multe lucruri importante trebuie să fie menŃionate despre această “minune a 
Bibliei”. 

 

Mai întîi, acurateŃea istorică a Scripturii este un lucru important. În adevăr, afirmaŃiile 
Scripturii sînt că Dumnezeu a intervenit de multe ori în istoria noastră. Astfel fiind 
situaŃia, referinŃele istorice ale acŃiunilor Lui atotputernice, trebuie să fie adevărate; 
trebuie să coincidă cu realitatea cunoscută. 

 

În al doilea rînd, găsim că personajele, locurile, şi evenimentele înregistrate în Scriptură 
coincid cu ce cunoaştem despre lumea antică. În măsura în care putem cunoaşte, aceste 
personaje au existat în realitate, cînd Biblia spune că ele au existat, şi aceste evenimente 
au avut loc aşa cum Biblia mărturiseşte. Nu numai că scrierile Scripturii sînt adevărate, 
avem multe exemple în care vedem că au o acurateŃe exactă. Detalii nesemnificative au 
fost consemnate cu precizie exactă. 

 

Cu toate că acest fapt în sine însuşi nu face din Biblie Cuvîntul lui Dumnezeu, ca să fie 
Cuvîntul lui Dumnezeu, Biblia trebuie să coincidă cu ce cunoaştem despre lumea antică. 
Dovezile spun că ea coincide. 

 

Aceasta este ce ar trebui să aşteptăm de la Scriptură. De exemplu, cărŃile Noului 
Testament au fost scrise la puŃin timp după ce evenimentele au avut loc. Consemnările 
au fost făcute de martori oculari sau de cei ce au scris mărturia martorilor oculari. În 
consecinŃă, nu este surprinzător că relatările a ceea ce s-a petrecut sînt corecte, din 
punct de vedere istoric. 

 

În concluzie, putem spune cu convingere că precizia istorică a Scripturii este o adevărată 
minune. 

 

  



Argumentul 5 

 

Minunea  

Respectului ŞtiinŃei FaŃă De Biblie 

 

 

Domnul i-a spus lui Iov, “Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? 

Spune, dacă ai pricepere.” (Iov 38:4) 

Argumentul 5 

 

Minunea Respectului 

ŞtiinŃei FaŃă De Biblie 

 

Biblia a fost scrisă într-o eră cunoscută ca preştiinŃifică (înainte de apariŃia ştiinŃelor 
moderne). Chiar dacă nu este o carte ştiinŃifică, una din minunile Bibliei este respectful 
remarcabil al ştiinŃei faŃă de Biblie. 

 

Este ŞtiinŃa Un Prieten Sau Un Duşman Al Bibliei 

 

Cum ar trebui să considere creştinii stiinŃa? Este ştiinŃa un prieten sau un inamic 
Bibliei? Cardinalul Barberini, un prieten al astronomului Galileo, i-a spus odată lui 
Galileo, “Tu înveŃi cum merg cerurile; noi învăŃăm cum se merge în ceruri”. Cardinalui 
sugera că ştiinŃa nu este nici prietenă nici duşmană credinŃei creştine pentru că fiecare 
are scopuri diferite. 

 

Biblia şi ştiinŃa, totuşi, sînt strîns legate. Scriptura învaŃă că Dumnezeu a creat ordinea 
naturală. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a creat chiar materia pe care oamenii de 
ştiinŃă o examinează. Biblia şi ştiinŃa pot avea diferite scopuri, dar una nu o poate ignora 
pe cealaltă. 

 

ŞtiinŃa Şi Scriptura Nu Spun  

Două Lucruri Diferite 

 

Astăzi mulŃi oameni cred că Biblia şi ştiinŃa se exclud reciproc, fiind în contradicŃie una 
faŃă de cealaltă. Odată ce realităŃile despre fiecare sînt examinate, vom descoperi că nu 
acesta este adevărul. 



În adevăr, dacă Dumnezeul creaŃiei este şi Dumnezeul mîntuirii, atunci un asemenea 
conflict este imposibil. Acelaşi Dumnezeu nu va crea o mărturie în recordul material al 
universului, şi apoi să creeze o mărturie complet contradictorie în recordurile scrise ale 
Bibliei.  

 

ŞtiinŃa Nu Este Un Duşman; ŞtiinŃismul Este 

 

Deşi adevărata ştiinŃă nu este în conflict cu Biblia, unele concluzii ştiinŃifice sînt. 
Termenul ‘ştiinŃismul’ este adesea folosit de scriitori să descrie mentalitatea unor 
oameni de ştiinŃă care interpretează informaŃiile lor printr-un concept filozofic 
particular care elimină posibilitatea oricărui miracol sau supranatural. 

 

AtribuŃiile omului de ştiinŃă sînt să testeze, repete, observe, şi să noteze datele. 
ŞtiinŃismul care trece de graniŃile ştiinŃei, acceptă lucruri numai din ordinea naturală şi 
interpretează toate datele numai prin acest context. Aşadar aceasta nu este ştiinŃă. Omul 
de ştiinŃă ar trebui să formuleze o teorie care descrie cel mai bine toŃi factorii neavînd în 
vedere nici o concluzie. Cu toate că unii oameni de stiinŃă nu sînt de accord cu Biblia, 
constatările ştiinŃei sînt. Aşadar, ştiinŃa nu este un duşman al Creştinismului.  

 

ŞtiinŃa Şi Minunile 

 

Cînd subiectul Bibliei şi al ştiinŃei este menŃionat, de obicei se pune problema 
minunilor. Pentru că trăim într-o eră ştiinŃifică, nemaifiind mărginiŃi de multe din 
superstiŃiile trecutului, unii oameni consideră că ştiinŃa modernă a eliminat miraculosul 
pentru că acum avem o mai bună înŃelegere despre cum funcŃionează universul. Spre 
deosebire de generaŃiile din trecut, sîntem în stare să explicăm de ce unele lucruri se 
întîmplă într-un anumit fel datorită înŃelegerii legilor naturii. 

 

Oricum, legeile naturii nu anulează minunile consemnate în Biblie. Legile pe care 
ştiinŃele moderne le-au formulat nu elimină posibilitatea, sau probabilitatea minunilor. 
De fapt, legile ştiinŃei nu sînt legi deloc, ci ele sînt teorii care sînt modificate din cînd în 
cînd după cum sînt găsite dovezi sau explicaŃii noi. 

 

Terminologia Despre Minuni Este Importantă 

 

Cu privire la minunile şi legile ştiinŃei, multe dintre concepŃiile greşite au de a face cu 
terminologia. Un miracol sau o minune poate fi definită simplu ca un eveniment care 
întrerupe ordinea normală de lucruri. Trebuie să avem grijă cînd vorbim despre “legile 
ştiinŃei”. Oameni folosesc fraze ca “a învinge legile naturii” şi “imutabilele legi ale ştiinŃei 
”. Omului de rînd, aceasta pare ceva imposibil de realizat. Dar nu acesta este adevărul. 



Legile ştiinŃei sînt generalizări bazate pe observaŃii umane cu privire la relaŃia dintre 
cauză şi effect. 

 

De exemplu, am observat de-a lungul istoriei că o persoană care moare prin răstignire 
rămâne moartă şi nu se ridică trei zile mai tîrziu şi începe să umble. De la această 
observaŃie formulăm o lege a ştiinŃei, şi anume – oamenii răstigniŃi nu se ridică şi 
umblă. Concluzia din spatele acestei şi altor legi ştiinŃifice este că aceasta se petrece 
peste tot, şi în fiecare caz. 

 

Legile ŞtiinŃei Descriu Manifestări Normale 

 

Dar o lege a ştiinŃei nici nu dictează un eveniment, nici nu-l explică. Ea generalizează şi 
descrie ce în mod normal se întîmplă. Totuşi, legea nu determină ce se va întîmpla 
întotdeauna. Dacă există dovezi covîrşitoare că, într-o ocazie deosebită o persoană 
răstignită a înviat după trei zile, cineva nu poate apela la o lege a ştiinŃei să nege 
adevărul acestui caz. 

 

În consecinŃă, trebuie să fim atenŃi când folosim aşa fraze ca “”învingând legile naturii” 
cînd este vorba despre explicarea unor evenimente neobişnuite sau miraculoase. Aşa 
numitele legi sînt numai observaŃii a ceea ce noi, ca fiinŃe umane, vedem normal 
întîmplîndu-se. Ele nu ne spun de ce orice eveniment se întîmplă, sau că un eveniment 
se va întîmpla tot timpul.  

 

Aşadar, cineva nu poate enunŃa legea ştiinŃei ca să nege un miracol. Miracolele, prin 
definiŃie, nu sînt evenimente într-o ordine normală de lucruri. Legea ştiinŃei, în nici un 
fel, nu neagă miracolul. 

 

ŞtiinŃific, Biblia Este Unică 

 

Cu privire la Biblie şi ştiinŃă, trebuie evidenŃiate trei puncte importante. (1) Fiecare 
religie antică a avut anumite păreri neştiinŃifice despre astronomie, medicină, igienă, 
etc. Ignoranta şi superstiŃia erau la ordinea zilei. (2) Singura excepŃie este Biblia care nu 
conŃine nici una din absurdităŃile ştiinŃifice care erau comune contemporanilor ei. (3) 
Scriptura era mult mai avansată pentru vremea ei în multe discipline ştiinŃifice cu care 
avea de-a face. 

 

  



1.  În Religiile Antice Există AbsurdităŃi ŞtiinŃifice  

 

După cum cineva ar presupune, ştiinŃa din lumea antică a arătat un mare grad de 
superstiŃie. ÎnvăŃătura ştiinŃifică din religiile antice nu era mai presus. Scriptura Hindu, 
de exemplu, învăŃa că pămîntul stătea pe spatele a patru elefanŃi care stăteau pe o 
broască Ńestoasă uriaşă care înnota într-o mare de lapte. Alte religii aveau superstiŃii 
similare. Cu o singură excepŃie, şi anume Biblia, erori ştiinŃifice şi absurdităŃi au fost 
găsite în toate scrierile religioase din lumea antică. 

 

Mai mult decît atît, învăŃăturile cu privire la umanitate şi natură în multe religii antice 
au împiedicat de fapt dezvoltarea şi progresul ştiinŃei. Cînd diferite culturi au făcut 
progrese în ştiinŃă, acestea nu a fost reflectate în cărŃile lor sfinte. 

 

De exemplu, în multe scrieri sfinte nu există referinŃe medicale. Motivul pentru aceasta 
este că aceste religii au învăŃat că viaŃa umană avea foarte mică valoare sau chiar nu 
avea de loc. În consecinŃă, medicina nu a avansat în acea societate. 

 

Scrierile religioase ale lumii antice reflectă învăŃătura comună a zilelor de atunci. Autorii 
scrierilor sfinte ale religiilor antice se dovedesc a fi oameni imperfecŃi în căutare de 
răspunsuri. Nu există diferenŃă între scrierile lor şi scrierile seculare ale vremii. ToŃi au 
făcut aceleaşi greşeli. Este important să înŃelegem aceasta! 

 

2. În Scriptură Nu Există Nimic Din Punct De Vedere ŞtiinŃific Absurd  

 

În contrast dramatic cu scrierile religioase primitive şi mitologice, Biblia este exactă cu 
dovezile ştiinŃei. ObservaŃiile scriitorilor Bibliei despre natură, omenire, istorie sînt 
corecte, lipsite de afirmaŃiile ştiinŃifice antice neadevărate şi de superstiŃiile 
contemporanilor lor. Este o adevărată minune că scriitorii Scripturii nu au făcut greşeli 
ştiinŃifice în observaŃiile lor despre lumea din jurul lor. 

 

Nici astăzi nu se găsesc observaŃii ştiinŃifice în Biblie care să contrazică dovezile ştiinŃei. 
În orice caz, trebuie să accentuăm că Biblia nu este un manual de ştiinŃă cu scopul de a fi 
înŃeles numai de elita ştiinŃei. 

 

Biblia, în primul rînd, este o carte despre revelaŃia lui Dumnezeu Însuşi şi felul în care El 
tratează fiinŃa umană. În consecinŃă, limbajul Scripturii nu este nici ştiinŃific nici 
neştiinŃific. Limbajul Scripturii este limbajul unei comunicări comune. Cu toate acestea,  
Biblia este singura carte de religie din lumea antică, care are credibilitate ştiinŃifică. 

 



Chiar dacă s-au făcut greşeli cu sutele în alte religii, nici una nu este găsită în Scriptură. 
Între toate CărŃile Sfinte ale religiilor lumii, singurul document care dovedeşte o 
înŃelegere corectă a ştiinŃei şi naturii este Biblia. 

 

3. ŞtiinŃific Biblia Este Mult Înaintea Timpului Ei 

 

Biblia nu este numai ştiinŃific corecă în înŃelegerea ei despre lume, în mai multe domenii 
ea a fost mult înaintea timpului ei. Cînd considerăm timpul în care a fost scrisă 
Scriptura, şi crezul comun al timpului, faptul că Biblia nu face declaraŃii ştiinŃifice bizare 
este şi mai incredibil. 

 

În adevăr, scrierile lui Moise nu au reflectat marea ignoranŃă a Egiptului în care a 
crescut el. El nu a repetat greşelile în care a fost educat din anii copilăriei. 

 

Un Exemplu În Care Biblia A Fost Înaintea Timpului Ei: 

Legea SanitaŃiei 

 

Un exemplu care arată că Biblie este mult avansată în cunoştinŃele ştiinŃifice ale 
timpului se găseşte în legile sanitaŃiei. Numai în timpurile moderne ştiinŃa medicinei a 
descoperit despre valoarea sanitaŃiei. Omul care a făcut această descoperire a fost 
Ingnaz Semmelweis.  

 

Semmelweis a fost responsabil la o secŃie de maternitate a faimosului spital din Viena, 
Allegemeine Krankenhaus, în mijlocul secolului nouăsprezece. Spitalul avea o rată  
foarte mare de mortalitate între mamele care numai ce născuseră. Nimeni nu înŃelegea 
de ce, şi Semmelweis a decis să investigeze problema. El a observat că mai multe mame 
mureau din secŃia în care studenŃii de la medicină le examinau decît de la secŃia în care 
lucrau moaşele. 

 

Semmelweis a observat că studenŃii de la medicină examinau pacienŃii lor imediat după 
ce făceau autopsii la cei ce nu de mult muriseră. StudenŃii mergeau direct din sala de 
autopsii la examinarea mamelor fără nici o măsură de precauŃie sanitară. Semmelweis a 
instituit regula că toŃi doctorii erau obligaŃi ca mai întîi să-şi spele mîinile foarte bine 
înainte de a merge la sectia de maternitate. Imediat ce această regulă a fost respectată, 
rata de mortalitate a scăzut dramatic. I-a trebuit cîtva timp să convingă pe aceşti doctori 
că soluŃia la această problemă a fost o chestiune simplă de sanitaŃie. Pînă la urmă, el a 
fost recunoscut ca fiind descoperitorul acestei legi. 

 

Semmelweis, de fapt, a redescoperit legea sanitaŃiei care a fost scrisă cu mai mult de trei 
mii de ani în urmă în Biblie. Moise a poruncit poporului ca nimeni să nu se atingă de un 



mort sau de cineva care era bolnav. Aceştia erau consideraŃi necuraŃi. Oricine se atingea 
de un mort trebuia să se spele de mai multe ori în apă curgătoare (Levitic 13-15, Numeri 
19). Este trist să ştii că mulŃi oameni au murit inutil deoarece nu au respectat simplele 
reguli de sanitaŃie care sînt scrise în Biblie. Porunca dată cu mai mult de trei mii de ani 
în urmă de Moise are aceeaşi valoare şi astăzi. 

 

De Unde Au Ştiut Aceste Lucruri 

Scriitorii Scripturii? 

 

Am descoperit că Scripturile sînt ştiinŃific corect în tot ce spun, şi totodată că au fost 
mult mai avansate faŃă de vremea cînd au fost scrise în multe domenii cu privire la 
ştiinŃe şi natură. Mai ştim că Biblia a fost scrisă de aprox. patruzeci de autori diferiŃi. Pe 
lingă aceasta, ne dăm seama că mulŃi dintre ei au scris despre ştiinŃe şi natură, iar cînd 
au scris, au fost ştiinŃific corect. Şi aceasta este şi mai impresionant cînd ştim că vederile 
lor despre aceste lucruri au fost împotriva crezului ştiinŃific comun al timpului. Aşadar, 
întrebarea este, “Cum putem explica corectitudinea lor?” Avem cîteva posibile 
răspunsuri. 

 

Răspunsul 1   Ei Au Avut InteligenŃă Superioară 

 

Cineva ar putea argumenta că evreii au avut o inteligenŃă superioară tuturor 
contemporanilor lor. Acest argument cade la pămînt cînd examinăm scrierile lor 
seculare. Găsim că ele conŃin aceleaŃi concepŃii greşite, aceleaşi erori şi aceleaşi percepŃii 
limitate ca şi  contemporanii lor. Numai Sfînta lor Scriptură este lipsită de absurdităŃi, 
nu şi scrierile lor seculare. Aşadar nu se poate apela la intelectul lor superior ca un 
răspuns la această întrebare. 

 

Răspunsul 2   Au Fost Norocoşi 

 

Altă posibilitate este că scriitorii biblici au fost pur şi simplu norocoşi, dar acest 
argument nu poate fi luat  în serios. Cînd considerăm faptul că fiecare scriitor biblic care 
a scris despre lumea naturală a fost întotdeauna corect cînd a vorbit despre acest 
subiect, şi că Biblia are de a face cu mulŃi autori diferiŃi, separaŃi între ei de sute de ani, 
ideea că ar fi putut fi norocoşi în fiecare afirmaŃie ştiinŃifică pe care au făcut-o nu este 
prea uşor de crezut. Trebuie să găsim o explicaŃie mai bună. 

 

Răspunsul 3  Biblia Este Scriptura Inspirată De Dumnezeu 

 

Niciunul din răspunsurile de mai sus nu explică adevărul. Cel mai bun răspuns este că 
scriitorii au fost inspiraŃi de Dumnezeu în mod supranatural pentru a evita superstiŃiile 



comune zilelor lor. Nu este posibil ca o fiinŃă umană să fi adunat aceste date ştiinŃifice 
fără intervenŃia supranaturalului. Biblia însăşi afirmă că este o carte inspirată de 
Dumnezeu. Pavel a scris lui Timotei. 

 

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveŃe, să mustre, să 
îndrepte, să dea inŃelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16). 

 

Dovezile ne conduc la o singură concluzie: Biblia este inspirată divin. 

 

De Ce Există Unele Conflicte Aparente Între 

Scriptură şi ŞtiinŃă? 

 

Dacă nu sînt conflicte reale între ştiinŃă şi Scriptură, atunci de ce unii susŃin că există? 
Nu ar trebui ca fiecare să recunoască, că ştiinŃa şi Biblia sînt totdeauna de accord? De ce 
avem probleme de felul acesta?  

 

Trebuie să subliniem că toŃi oamenii de ştiinŃă lucrează cu aceleaşi date. InformaŃiile 
sînt aceleaşi; diferenŃa constă în interpretarea datelor. Să mai facem cîteva observaŃii. 

 

1.  Sînt Diferite Presupuneri SusŃinute 

 

 

Interpretările sînt diferite în multe situaŃii, datorită faptului că există diferite 
presupuneri. De exemplu, dacă cineva a presupus deja că lumea a apărut prin evoluŃia 
organică, ei vor interpreta datele prin prisma teoriei lor. Dovezile vor fi făcute ca să se 
potrivească cu teoria pe care ei deja au acceptat-o ca fiind adevărată. Consideră 
următorul lucru recunoscut de omul de ştiinŃă  J.W.N. Sullivan. 

 

A devenit deja o doctrină acceptată că viaŃa nu se generează  niciodată din altceva decît 
din viaŃă. Aşadar, după cum evidenŃele demonstrează, aceasta este încă singura 
concluzie posibilă. Dar pentru că este o concluzie care s-ar părea să conducă înapoi la un 
act de creaŃie supranaturală, este o concluzie pe care oameni de ştiinŃă găsesc că este 
foarte greu s-o accepte (J.W.N. Sullivan, The Limitations of Science. New York; New 
American Library, 1933, p. 94). 

 

Aceasta arată că nu contează aşa de mult dovada care-i călăuzeşte pe unii oameni, ci 
contează ceea ce ei presupun că ar fi adevărat. 

 



2. ToŃi Oamenii Au Aceleaşi Date, 

Dar Ajung La Concluzii Diferite  

 

Este important de notat că două personae care iau în considerare aceleaşi dovezi cu 
diferite presupuneri vor ajunge la diferite concluzii. Găsim un astfel de exemplu în Noul 
Testament cînd Isus vorbea mulŃimilor. El a zis. 

 

“Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: “L-am proslăvit 
şi-L voi mai proslăvi!” Norodul, care stătea acolo, şi care auzise glasul, a zis că a fost un 
tunet. AlŃii ziceau: “Un înger a vorbit cu El!” (Ioan 12:28,29). 

 

Din această relatare, vedem că toŃi oamenii au avut aceleaşi informaŃii (au auzit vocea 
lui Dumnezeu Tatăl). Cu toate acestea, unii nu credeau ce au auzit, ci au atribuit ce au 
auzit unui tunet. De ce? A fost datorită presupunerilor lor. Pentru că aceşti oameni nu 
au crezut că Isus era Mesia, au presupus că Dumnezeu Tatăl nu era de accord cu 
misiunea lui Isus. Cînd Tatăl Şi-a exprimat  aprobarea despre Isus şi misiunea Lui, unii 
oameni au ales să nu creadă ceea ce au auzit în mod clar. Vocea nu a fost respinsă 
datorită dovezii; a fost respinsă datorită presupoziŃiei lor. Aceasta ilustrează cum 
oamenii pot avea aceleaşi evidenŃe înaintea lor şi vin cu diferite interpretări ale acestor 
evidenŃe bazaŃi pe presupunerile lor. 

 

Teoriile ştiinŃifice se încadrează în aceleaşi categorii. Presupunerile omului de ştiinŃă îi 
influenŃează felul în care interpretează evidenŃele pe care le observă. DiferenŃa nu este 
datorită  evidenŃelor, sau dovezilor, ci  interpretărilor lor. 

 

3. Există O ÎnŃelegere Incorectă A Ceea Ce 

Biblia Şi ŞtiinŃa Spun 

 

O altă cauză de aşa zis conflict între Biblie şi ştiinŃă se găseşte la interpretarea incorectă 
a Bibliei de către unii credincioşi. Greşeala nu este cu Biblia ci mai degrabă cu  modul 
greşit de interpretare a ei. 

 

În adevăr, adesea găsim că aşa zisele contradicŃii dintre  Biblie şi datele ştiinŃei nu sînt 
conflicte între Scriptură şi adevărata ştiinŃă. Ele sînt interpretări incorecte ale Bibliei şi 
anumitor teorii ştiinŃifice. Aşadar, creştinii trebuie să fie atenŃi să nu desconsidere o teorie 
ştiinŃifică, care contrazice Scriptura pînă nu sînt siguri că interpretarea pe care o au ei cu 
privire la acel subiect specific este ceea ce de fapt Biblia spune cu privire la acel subiect.  

Pe de altă parte, teoria ştiinŃifică este numai o teorie care ar putea fi dezminŃită cu 
dovezi noi şi de această posibilitate, trebuie Ńinut cont. 



4.  Isus A Arătat Care Este Cauza Tuturor Greşelilor: Necunoaşterea 
Scripturii Şi A 

Puterii Lui Dumnezeu 

 

Motivul principal pentru aparentul conflict dintre Biblie şi ştiinŃă a fost arătat cu mult 
timp în urmă de Isus. El a spus conducătorilor religioşi că nu cunoşteau două lucruri de 
bază. El a spus. 

 

“Vă rătăciŃi! Pentru că nu cunoaşteŃi nici Scripturile, nici puterea luiDumnezeu” (Matei 
22:29). 

 

O înŃelegere corectă a ceea ce Scripturile spun cu adevărat, şi a puterii Dumnezeului 
Bibliei ar contribui foarte mult la rezolvarea aparentelor conflicte dintre ştiinŃă şi Biblie. 

 

Cînd relaŃia dintre Biblie şi ştiinŃă este înŃeleasă corect, nu mai este nici un conflict. În 
concluzie, pentru o carte aşa  de veche să cîştige respectul ştiinŃei este o adevărată 
minune. 

 

Rezumatul La Argumentul 5: Minunea Respectului ŞtiinŃei FaŃă De Biblie 

 

În timp ce ştiinŃa şi Biblia sînt adesea văzute ca antagoniste, o înŃelegere corectă a ceea 
ce fiecare din ele spune, va găsi că ele sînt compatibile. Dumnezeul care a creat universal 
este acelaşi Dumnezeu care a inspirat divin Biblia. Aşadar, în ultimă instanŃă, 
adevărurile ştiinŃei şi învăŃăturile Bibliei nu vor fi în conflict. 

 

Descrierile ştiinŃifice găsite în Biblie sînt corecte în felul în care au fost scrise. Mai mult 
de atît, Scriptura a anticipat unele din observaŃiile ştiinŃelor moderne. În consecinŃă, 
nimeni din cei ce o abordează din punct de vedere ştiinŃific nu ar trebuii să fie ruşinat de 
lucrurile scrise în Biblie. 

 

Motivul pentru conflictul aparent dintre ştiinŃă şi Scriptură, este ori datorită greşitei 
înŃelegeri a dovezilor ştiinŃei, ori a interpretării greşite a Bibliei. Cînd Biblia şi ştiinŃa 
sînt bine înŃelese, vedem că nu există nici un conflict între ele. 

 

Este cu adevărat o minune că această Carte antică, Biblia, este respectată de ştiinŃă în 
secolul douăzeci şi unu. 

 

  



Argumentul 6 

 

Minunea  

AbilităŃii Bibliei 

Să Prezică Viitorul 

 

De multă vreme am făcut cele dintîi proorocii, din gura Mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: 
deodată am lucrat şi s-au împlinit . . .Ńi-am vestit de mult aceste lucruri.   

łi le-am spus mai înainte ca să se întîmple, 

Ca să nu poŃi să zici: 

“Idolul neu le-a făcut,  

Chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit !”  

(Isaia 48:3,5)           

Argumentul 6 

 

Minunea AbilităŃii Bibliei 

Să Prezică Viitorul 

 

O trăsătură importantă ce separă Biblia de oricare altă carte care a fost scrisă vreodată, 
este abilitatea ei de a prezice corect viitorul. Întradevăr, Scriptura conŃine o abundenŃă 
de profeŃii care au fost făcute cu foarte mulŃi  ani înainte de a se împlini cu exactitate. 

 

ProfeŃii Care Prezic Arată Că Dumnezeu Există 

Şi Este În Controlul Tuturor Lucrurilor 

 

ProfeŃiile care prevestesc, demonstrează trei adevăruri mari. Mai întîi, ne arată că 
Dumnezeul Bibliei există. De fapt, Dumnezeu Însuşi foloseşte dovezi din profeŃii  pentru 
a  demonstra existenŃa Lui. 

 

În al doilea rînd, Dumnezeu cunoaşte şi ce se va întîmpla în viitor. El ştie “toate 
lucrurile”. Scriptura spune că tot ce s-a întîmplat în trecut, ce se întîmplă în present, şi 
ce se va întîmpla în viitor îi este cunoscut Lui. Cu alte cuvinte, nimic nu-L ia prin 
surprindere. 

 



În al treilea rînd, nu numai că Dumnezeu ştie ce se va întîmpla, El este şi în controlul 
tuturor evenimentelor. Aceasta include evenimente care încă urmează să se întîmple. 
Aşadar, El controlează evenimentele; nu ele îl controlează pe El. 

 

AfirmaŃia Dumnezeului Bibliei 

 

Scriptura îl descrie pe Dumnezeu Însuşi citînd profeŃii ca dovadă a existenŃei Lui şi a 
controlului Lui peste toate lucrurile. Citim despre El spunînd următoarele: 

 

De multă vreme am făcut cele dintîi proorocii, din gura mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: 
deodată am lucrat, şi s-au împlinit. Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îŃi este un drug 
de fier, şi că ai o frunte de aramă, Ńi-am vestit de mult aceste lucruri, Ńi le-am spus mai 
înainte ca să se întîmple, ca să nu poŃi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit 
sau chipul meu turnat le-a poruncit!’ Ai auzit toate aceste lucruri pe cari le vezi acum! Şi 
nu vreŃi să le mărturisiŃi acum (Isaia 48:3-6).  

 

ObservaŃi că Domnul spune de multe ori că El a avertizat oamenii despre ce se va 
întîmpla în viitor. Mai mult de atît, El spune că motivul pentru care a făcut aceasta este 
pentru ca nu cumva din greşeală să se dea credit idolilor. Cu toate acestea, în ciuda 
exactităŃii prezicerilor viitoarelor evenimente, oamenii încă refuză să creadă. 

 

Isaia îl mai citează pe Domnul spunînd. 

 

“AduceŃi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu 
este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit dela început ce 
are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: Hotărîrile Mele vor 
rămînea în picioare, şi îmi voi aduce la împlinire toată voia Mea (Isaia 46:9,10). 

 

În acest pasaj, Domnul accentuează faptul că numai El este în stare să prezică 
evenimente ce urmează să se întîmple. Nici o altă fiinŃă nu este în stare să facă aceasta. 
Nimeni! 

 

În concluzie, aceste două pasaje afirmă cîteva lucruri: Mai întîi, Dumnezeul Bibliei este 
singurul Dumnezeu care există. Pe lîngă aceasta, acest Dumnezeu, care cunoaşte totul, 
ne-a spus ce se va întîmpla în viitor. În plus, numai El, în final, este în controlul tuturor 
evenimentelor viitoare. Aceste adevăruri îl deosebesc de toŃi ceilalŃi aşa-numiŃi 
dumnezei.  

 

 



Dumnezeu Cunoaşte Totul, Trecutul, 

Prezentul, Şi Viitorul 

 

După cum am observat, Biblia consemnează multe evenimente care au fost profeŃite cu 
exactitate de Dumnezeu. Aceste profeŃii împlinite sînt dovada cunoaşterii de către 
Dumnezeu a tuturor lucrurilor, pentru că numai Dumnezeu, care există în afara 
timpului şi spaŃiului nostru şi limitatei noastre cunoştinŃe, poate totdeauna şi correct 
revela viitorul.  

 

Noul Testament de asemenea explică importanŃa profeŃiilor. Citim despre aceasta în a 
doua epistolă a lui Petru. El a scris. 

 

Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, cînd eram cu El pe muntele cel sfînt. Şi 
avem cuvîntul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceŃi că luaŃi aminte, ca la o 
lumină care străluceşte într-un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va răsări 
luceafărul de dimineaŃă în inimile voastre. Fiindcă mai întîi de toate, să ştiŃi că nici o 
proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin 
voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mînaŃi de Duhul Sfînt (2 Petru 1:18-
21). 

 

În ultimă instanŃă, abilitatea de a prezice viitorul o are  numai Dumnezeu. Nu provine 
din inima omului. În adevăr, numai Dumnezeu poate face acest lucru. 

 

Testele Biblice Ale Unui Profet:  

Împlinire 100% A Tuturor ProfeŃiilor 

 

Pentru că a fost trimis de Dumnezeul cel viu şi adevărat, acel profet nu ar putea profeŃii 
niciodată incorect. În adevăr, el sau ea trebuia să fie 100% corect în toate profeŃiile sale. 
Citim că Domnul i-a spus lui Moise următoarele, în Cartea Deuteronom. 

 

Le voi ridica din mijlocul fraŃilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura 
lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele 
Mele, pe cari le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. Dar proorocul care 
va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvînt pe care nu-i voi porunci să-l 
spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, proorocul acela să fie pedepsit cu 
moartea. Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum voi cunoaşte cuvîntul pe care nu-l va spune 
Domnul?’ Cînd ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi 
nu se va întîmpla, va fi un cuvînt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus 
din îndrîzneală: să n-ai teamă de el (Deuteronom 18:18-22). 

 



Un adevărat profet al lui Dumnezeu nu face nici o greşeală. 

 

Ce Constitue ProfeŃie Împlinită? 

 

Pentru ca o profeŃie care prezice, să fie considerată acceptată, trebuie să treacă mai 
multe teste. Ele includ următoarele. 

 

1. ProfeŃia Trebuie Făcută Înainte Ca împlinirea Ei Să Aibă Loc 

 

 

ProfeŃia trebuie făcută înainte de împlinirea ei. Pentru ca orice profeŃie să fie 
considerată adevărată trebuie să fie făcută înainte de a se petrece evenimentele despre 
care vorbeşte, nu după Împlinirea lor. Altfel nu avem de-a face cu profeŃii. 

 

2. ProfeŃia Trebuie Să Fie Explicită 

 

Un lucru esenŃial este că profeŃia trebuie să fie explicită. Cu alte cuvinte, nu poate să fie 
aşa de generală şi de vagă încît poate însemna orice şi totul. Trebuie să spună ceva 
specific. 

 

3. ProfeŃia Trebuie Să Poată Fi Falsificată 

 

ProfeŃia trebuie să fie de o aşa natură încît la o adică să poată fi dovedită a fi falsă. 
Trebuie să conŃină elemente care pot fi dovedite a fi ori adevărate ori false. Dacă o 
profeŃie nu poate fi falsificată nu înseamnă nimic. 

 

4. Profetul Nu Poate Avea Nici Un Amestec În  

Împlinirea Ei 

 

Un alt lucru esenŃial este că cei care au profeŃit, profeŃii  din Biblie, nu pot avea nici un 
amestec în împlinirea profeŃiilor lor. ProfeŃia trebuie să se împlinească independent de 
cel care a profeŃit. Profetul nu poate să aibă nimic de făcut în împlinirea ei. 

 

5.Împlinirea Trebuie Să Coincidă 

Exact Cu ProfeŃia 

 



În plus, pentru ca o profeŃie să fie considerată acceptată, împlinirea ei trebuie să 
coincidă exact, în toate detaliile, cu ceea ce s-a spus. Împlinire parŃială nu este destul. 
Împlinirea trebuie să fie exactă. 

 

ProfeŃiile despre viitor consemnate în Scriptură trec toate aceste examene. 

 

Un Exemplu De ProfeŃie Împlinită: Promisiunile  

Făcute Lui Avraam Şi Urmaşilor Lui (Evreilor) 

 

Unul din cele mai mari exemple de profeŃii împlinite îi priveşte pe evrei. Cu patru mii de 
ani în urmă, Dumnezeu a chemat pe un om numit Avram (mai tîrziu numit Avraam) să 
iese afară dintr-o cultură păcătoasă şi să meargă într-o Ńară pe care i-a promis-o. Biblia 
consemnează că Dumnezeu a făcut următoarele promisiuni lui Avraam şi urmaşilor lui. 

 

DOMNUL zisese lui Avram: “Ieşi din Ńara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi 
vino în Ńara pe care Ńi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvînta; 
îŃi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvîntare. Voi binecuvînta pe ceice te vor 
binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi 
binecuvîntate în tine” (Genesa 12:1-3).  

 

Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Ńara lui şi-i promite că va face din el şi urmaşii lui un 
neam mare. Domnul a zis că Avram va fi binecuvîntat şi numele lui va fi făcut mare. Mai 
mult de atît, cei ce vor binecuvînta urmaşii lui Avram vor fi binecuvîntaŃi, dar cei ce-i vor 
blestema vor fii ei înşişi blestemaŃi. Prin sămînŃa lui întreaga lume va fi binecuvîntată. 

 

Mai tîrziu, Dumnezeu a adăugat şi alte lucruri la promisiunea făcută lui Avram şi 
urmaşilor lui. El a zis. 

 

Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărŃit Lot de el: “Ridică-Ńi ochii, şi, din locul în 
care eşti, priveşte spre miază noapte şi spre miază zi, spre răsărit şi spre apus; căci toată 
Ńara pe care o vezi, Ńi-o voi da Ńie şi seminŃei tale în veac. ÎŃi voi face sămînŃa ca pulberea 
pămîntului de mare; aşa că, dacă poate cineva număra pulberea pămîntului, şi sămînŃa 
ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate Ńara în lung şi în lat; căci Ńie Ńi-o voi da” 
(Genesa 13:14-17).  

 

Domnul spune acum că Avram şi urmaşii lui vor moşteni un teritoriu cu graniŃe 
specifice. Acest pămînt va fi a lor ca o posesiune permanentă. Îi mai spune lui Avram că 
descendenŃii lui nu vor putea fi număraŃi. 

 



Ba mai mult, Domnul i-a mai promis lui Avram că promisiunea, legămîntul lui va fi 
veşnic. El a zis. 

 

“Voi pune legămîntul Meu între mine şi tine şi sămînŃa ta după tine din neam în neam; 
acesta va fi un legămînt vecinic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminŃei 
tale după tine. łie, şi seminŃei tale după tine, îŃi voi da Ńara în care locuieşti acum ca 
străin, şi anume îŃi void a toată Ńara Canaanului în stăpînire vecinică; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lor” (Genesa 17:7-8). 

 

Legămîntul pe care Domnul L-a făcut cu Avram este irevocabil. Cu alte cuvinte, nu se 
poate desfinŃa niciodată. 

 

Avraam a avut doi fii, Isaac şi Ismael. Domnul i-a spus clar lui Avraam că promisiunea 
pe care i-a făcut-o va fi împlinită în fiul lui, Isaac. Dumnezeu a făcut următoarea 
promisiune lui Isaac. 

 

“Locuieşte ca străin în Ńara aceasta; Eu voi fi cu tine, şi te voi binecuvînte; căci toate 
Ńinuturile acestea Ńi le voi da Ńie şi seminŃei tale, şi voi Ńinea jurămîntul pe care L-am 
făcut tatălui tău Avraam. ÎŃi voi înmulŃi sămînŃa, ca stelele cerului; voi da seminŃei tale 
toate Ńinuturile acestea; şi toate neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînŃa ta” 
(Genesa 24:3-4). 

 

Dumnezeu a spus că descendenŃii lui Avraam şi Isaac vor fi tot atît de numeroşi ca 
stelele cerului. Urmaşii lor vor moşteni łara Promisă 

 

Isaac a avut doi copii, Iacov şi Esau. Mai tîrziu Dumnezeu a promis fiului lui Isaac, 
Iacov, că el va fi moştenitor al promisiunilor. Biblia spune. 

 

Dumnezeu i-a zis:”Eu sînt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creşte şi înmulŃeşte-te; un 
neam şi o mulŃime de neamuri se vor naşte din tine, şi chiar împăraŃi vor ieşi din 
coapsele tale. łie îŃi voi da Ńara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şi voi da Ńara 
aceasta seminŃei tale după tine” (Genesa 35:11,12). 

 

Multe naŃiuni se vor naşte din urmaşii lui Iacov. Urmaşii lui vor include şi împăraŃi. 

 

  



Sînt Multe Promisiuni Specifice Acestor Oameni 

 

Aceste pasaje despre Avraam, Isaac, şi Iacov conŃin multe promisiuni specifice. Ele 
include următoarele. 

 

1. Un mare neam se va naşte din Avraam. 

 

2. Numele lui Avraam va fi binecuvîntat 

 

3. El va fi o binecuvîntare pentru toate naŃiuni 

 

4. Cei ce vor binecuvînta urmaşii lui Avraam vor fi binecuvîntaŃi 

 

5. Cei ce vor blestema urmaşii lui Avraam vor fi blestemaŃi 

 

6. Urmaşii lui, prin fiul său Isaac, vor moşteni o Ńară cu graniŃe specifice. Această Ńară va 
fi a lor pentru totdeauna. 

 

7. Urmaşii lui nu vor putea fi număraŃi. Între ei vor fi şi împăraŃi. 

 

Mai Sînt Şi Alte Preziceri 

 

Aşa cum a promis Dumnezeu, urmaşii lui Avraam s-au înmulŃit. Patru sute de ani mai 
tîrziu, urmaşii lui erau la intrarea în Ńara promisiunii. Înainte ca poporul să intre în łara 
Promisă, Dumnezeu a reconfirmat legămîntul cu ei. Biblia spune. 

 

‘VedeŃi, v-am pus Ńara înainte; intraŃi şi luaŃi în stăpînire Ńara pe care Domnul a jurat 
părinŃilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacov, că o va da lor şi seminŃei lor după ei’ 
(Deuteronom 1:8). 

 

Această Ńară urma să le aparŃină. Aceasta este ce Domnul a promis lui Avraam, Isaac, şi 
Iacov. 

 

Dumnezeu le-a mai spus despre binecuvîntarea ascultării. Domnul a spus. 

 



“Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate 
poruncile Lui pe care Ńi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îŃi va da întîietate asupra 
tuturor neamurilor de pe pămînt. Iată toate binecuvîntările care vor veni peste tine şi de 
cari vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău” (Deuteronom 
28:1,2). 

 

Dacă ei L-ar fi ascultat, ar fi fost binecuvîntaŃi. 

 

Domnul i-a şi avertizat de consecinŃele neascultării lor. Le-a spus următoarele. 

 

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei 
împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care Ńi le dau astăzi, iată toate 
blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. Domnul te va împrăştia 
printre toate neamurile, dela o margine a pămîntului pînă la cealaltă: şi acolo vei sluji 
altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinŃii tăi, dumnezei de lemn şi de 
piatră (Deuteronom 28:15,64). 

 

Cu toate că ei erau proprietari ai Ńării pentru totdeauna, ocuparea ei era condiŃionată de 
ascultarea lor. Ei urmau să locuiască în Ńară cîtă vreme ascultau de Domnul. 
Neascultarea de poruncile Domnului va conduce la scoaterea poporului din Ńară. 

 

Cu toate acestea, Dumnezeu a promis să aducă înapoi acest popor împrăştiat. Citim 
următoarele promisiuni în cartea Deuteronom. 

 

“Cînd se vor întîmpla toate aceste lucruri, binecuvîntarea şi blestemul pe care le pun 
înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor în care te va risipi 
Domnul, Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei 
asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu 
tot ce-Ńi poruncesc azi, atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi şi va 
avea milă de tine, te va strînge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la cari te va 
împrăştia Domnul, Dumnezeul tău”(Deuteronom 30:1-3). 

 

Din aceste versete putem observa preziceri pentru viitor. 

 

8. Dacă poporul ar fi rămas credincios Domnului, El i-ar fi binecuvîntat şi le-ar fi dat 
biruinŃă asupra duşmanilor lor. 

 

9. Dar, dacă vor fi necredincioşi, Domnul îi va da afară din Ńară. Ei vor fi împrăştiaŃi pe 
tot pămîntul, ca străini pe un pămînt străin şi nu vor avea odihnă în rătăcirea lor. 



 

10. Cu toate acestea, Dumnezeu, în credincioşia Lui, le-a promis că-i va aduce înapoi în 
Ńara lor. 

 

Din aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut la Avraam şi urmaşilor lui, găsim cel 
puŃin zece lucruri specifice care au fost prezise pentru el şi urmaşii lui. 

 

Împlinirea Acestor Promisiuni 

 

După cum vedem din desfăşurarea istoriei, găsim că fiecare din aceste promisiuni au 
fost împlinite într-un mod extraordinar. Putem face următoarele observaŃii. 

 

Prima împlinire: O Mare NaŃiune  

A Ieşit Din Avraam 

 

O mare naŃiune a ieşit din Avraam. Pe vremea cînd erau gata să intre în łara Promisă, 
descendenŃii lui, naŃiunea Israel era numeroasă. Aceasta este de remarcat, mai ales cînd 
luăm în considerare faptul că Avraam şi nevasta lui, Sara au fost trecuŃi de vîrsta cînd 
mai puteau avea copii, cînd primul lor copil Isaac a fost născut. Aşadar, naŃiunea care a 
ieşit din Avraam a avut un început supranatural. 

 

Împlinirea A Doua: Numele Lui Avraam 

A Fost Binecuvîntat 

 

Lui Avraam i s-a promis că numele lui va fi binecuvîntat printre popoare. Şi aceasta a 
fost împlinită literal. Trei din marile religii ale lumii, Iudaismul, Creştinismul şi Islamul, 
toate îl consideră pe Avraam ca fondator uman. Numele lui este şi astăzi respectet în 
jurul lumii. 

 

Împlinirea A Treia: Avraam Şi Urmaşii Lui 

Au Fost O Binecuvîntare 

 

Promisiunea a fost că urmaşii lui Avraam vor binecuvînta întreaga lume. Aceasta s-a 
împlinit literar, naŃional şi individual. 

 



În adevăr, un urmaş aparte al lui Avraam prin care se împlineşte această promisiune a 
fost Isus Hristos. Primul verset al Noului Testament spune următoarele. 

 

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam (Matei 1:1). 

 

Noul Testament proclamă că Isus a fost Mesia lui Israel şi Salvatorul lumii. Venirea lui 
Isus Hristos este împlinirea unei promisiuni specifice pe care Dumnezeu a făcut-o lui 
Avraam. Apostolul Pavel a scris Galatenilor. 

 

Acum, făgăduinŃele au fost făcute “lui Avraam şi seminŃei lui”. Nu zice: “Şi seminŃelor” 
(ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: “Şi seminŃei 
tale”, adică Hristos. 

 

Pavel spune că profeŃia făcută lui Avraam a avut în vedere un urmaş specific; acel urmaş 
a fost Isus Hristos. Încă odată, această profeŃie  făcută lui Avraam a fost împlinită. 

 

Împlinirea A Patra: Cei Care Au Binecuvîntat 

Poporul Lui Avraam Au Fost BinecuvîntaŃi 

 

Biblia, la fel ca istoria seculară, consemnează exemple de personae şi naŃiuni care au 
ajutat pe evrei şi la rîndul lor au fost binecuvîntaŃi de Dumnezeu. 

 

De exemplu, Scriptura consemnează că Dumnezeu a cruŃat femeia Rahav pentru că a 
ascuns iscoadele evreilor de oamenii din Ierihon. Cînd oraşul a fost distrus, membrii 
familiei ei au fost singurii care n-au murit. Rahav, mai tîrziu s-a căsătorit cu unul dintre 
israeliŃi. Dintre descendenŃii lor fac parte Regele David, şi Domnul Isus Hristos. Ea a 
fost cu adevărat binecuvîntată de Dumnezeu. 

 

Împlinirea A Cincea: Cei Care Au Blestemat 

Poporul Lui Avraam Au Fost BlestemaŃi 

 

Trebuie menŃionat de asemenea că există un blestem rostit asupra oamenilor care au 
încercat să distrugă pe Israel. Nu numai că Israel a supravieŃuit, dar naŃiunile care l-au 
persecutat- Moab, Amon, Edom, Filistia şi multe altele- ori au fost distruse, ori şi-au 
pierdut complet identitatea naŃională.  

 



Ai auzit vreodată de un Austriac Amorit? Un Edomit Suedez? Un Iebusit Francez? Nu! 
Aceste popoare au fost absorbite în totalitate în alte culturi şi rase. Dar Evreii nu şi-au 
pierdut identitatea lor naŃională. 

 

Aşa cum a prezis Biblia, toate naŃiunile care au încercat să distrugă pe evrei au fost 
judecaŃi, în timp ce, cei ce s-au împrietenit cu evreii au prosperat. 

 

Împlinirea A Şasea: DescendenŃii Lui Avraam 

Moştenesc łara Promisă 

 

Urmaşii lui Avraam, prin fiul lui Isaac, au moştenit pămîntul promis. Patru sute de ani 
după ce Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam, o naŃiune mare a intrat în łara Promisă. 
Astăzi, ei sînt tot acolo, mii de ani după  promisiunea iniŃială. 

 

Împlinirea A Şaptea: Un Număr Nenumărat De 

Urmaşi Provin Din Avraam 

 

Numărul urmaşilor lui Avraam a devenit imposibil să fie socotit, aşa cum a spus 
Scriptura. Ei se numără în zeci de milioane şi continuă pînă în ziua de astăzi. Aceasta 
este demn de remarcat, cînd luăm în considerare faptul că primul născut al lui Avraam 
şi Sara, Isaac, a fost născut după ce amîndoi erau trecuŃi de vîrsta de a avea copii.  

 

Împlinirea Opt: Ei Au Fost BinecuvîntaŃi 

Cînd Au Ascultat De Dumnezeu 

 

Dumnezeu a promis binecuvîntări pentru poporul Lui atîta timp cît Îi rămîneau 
ascultători. Vechiul Testament consemnează vremuri de mare prosperitate cînd Israel a 
fost credincios Domnului. În timpul regelui David şi Solomon de exemplu, Israel şi-a 
lărgit graniŃile şi poporul a fost binecuvîntat foarte mult de Dumnezeu. 

 

Împlinirea A Noua: Dumnezeu I-a Scos Din łară 

De Două Ori Datorită Neascultării De El 

 

Dumnezeu le-a spus că dacă vor fi necredincioşi, îi va scoate din Ńară. Aceasta s-a 
împlinit literal. În anul 721 Î.H., asirienii au dus regatul de nord al Israelului în exil. În 
anul 606 Î.H. regele NebucadneŃar a luat restul poporului în captivitate în Babilon. În 
586 Î.H., după o lungă asediere, el a ars oraşul şi templul. 



 

Deasemenea copiii lui Israel au fost împrăştiaŃi în anul 70 D.H. cînd Titus Romanul a 
înconjurat oraşul Ierusalim şi l-a ars împreună cu Templul. Aproape 1900 de ani, evreii 
au rătăcit pe pămînt ca străini fiind persecutaŃi din toate părŃile. Culmea persecuŃiei lor 
a avut loc în timpul holocaustului din cel de Al Doilea Război Mondial, cînd şase 
milioane de evrei au fost omorîŃi în lagărele de concentrare. Şi aceste profeŃii au fost 
împlinite literal. 

 

Împlinirea A Zecea: Dumnezeu I-a Adus 

Înapoi De Două Ori 

 

Cu toate acestea, aşa cum a promis Dumnezeu, El a îngăduit ca toŃi cei ce au dorit, să se 
întoarcă înapoi în Ńară. În anul 537-536 Î.H., or după şaptezeci de ani, celor care au fost 
luaŃi captivi la Babilon l-i s-a dat voie să se întoarcă (Ezra capitolul 1). 

 

Deşi au fost izgoniŃi din Ńara lor a doua oară în anul 70 D.H., evreii s-au întors din nou 
în Ńara lor. În ciuda tuturor împotrivirilor, statul Israel a renăscut în 14 Mai, 1948, şi 
evreii au început să se întoarcă în Ńara lor din toate părŃile. Aceasta este a doua oară în 
istoria lor cînd s-au întors înapoi în Ńara lor după ce au fost scoşi afară forŃat.  

 

Din 1948, evreii au supravieŃuit unor conflicte teribile, printre care Războiul de Şase Zile 
din anul 1967 şi Războiul Zilei Sfinte  din anul 1973. Conflicte există şi în ziua de astăzi, 
dar cu toate acestea ei supravieŃuiesc. 

 

Prin toate acestea, Israelul nici nu a pierit nici nu şi-a pierdut identitatea naŃională. 
Istoria a demonstrat că orice popor care îşi părăseşte Ńara, după circa cinci generaŃii, îşi 
pierde identitatea naŃională fiind absorbit în o cultură nouă, dar evreii au rămas o 
entitate distinctă. 

 

Concluzie 

 

Din dovezile de mai sus putem trage următoarel concluzii. 

 

1.  Evreii Sînt Unici 

 

Expertul în Orientul Mijlociu Lance Lambert a observat experienŃele unice ale evreilor. 
El a scris. 

 



Dumnezeu nu S-a purtat cu nici o naŃiune cum S-a purtat cu poporul evreu. În lunga lor 
istorie de 4.000 de ani, au fost exilaŃi din Ńara lor de două ori, şi de două ori au fost 
restauraŃi în ea . . .  

Nici o altă naŃiune din istoria omului nu a fost de două ori desrădăcinată din Ńara ei, 
împrăştiată pînă la marginile pămîntului ca apoi să se întoarcă înapoi în acelaş teritoriu. 
Dacă primul exil şi întoarcere au fost de remarcat, al doilea a fost cu totul miraculos. De 
două ori Israel şi-a pierdut suveranitatea statală şi naŃională, de două ori capitala şi 
centrul vieŃii religioase le-au fost distruse, satele şi oraşele lor au fost şterse de pe faŃa 
pămîntului, poporul a fost deportat şi împrăştiat, ca apoi de două ori să fie restaurant. 

Mai mult decît atît, nici o altă naŃiune sau grup etnic, nu a fost împrăştiat în cele patru 
colŃuri ale pămîntului, şi a supravieŃuit ca un grup uşor de recunoscut şi identificat . . . 
Din răsăritul îndepărtat pînă la apusul îndepărtat nu există o naŃiune care să nu fi avut 
cetăŃeni evrei în ea. De remarcat este faptul că poporul evreu a fost în stare să 
supravieŃuiască în loc să fie absorbit şi asimilat în majoritatea neamurilor printre care a 
fost răspîndit. Trebuie să reŃinem că nu avem de-a face doar cu o generaŃie, sau un secol, 
ci cu aproape două mii de ani (Lance Lambert, Israel, Wheaton, Illinois, Tyndale, 1981, 
pp. 55,56). 

 

Nici un alt popor de pe pămînt nu a avut experienŃe ca poporul evreu. 

 

2.  Ei Sînt O Minune Vie 

 

Odată am participat la o dezbatere la o universitate din California cu privire la Persoana 
lui Isus Hristos. Printre participanŃi a fost şi un rabin. În timpul acordat întrebărilor, 
rabinul a fost întrebat de ce el nu crede în Isus. El a răspuns, “Nu cred în minunile 
Noului Testament”. 

 

Imediat un student l-a întrebat de ce respinge minunile Noului Testament dar le acceptă 
pe cele ale Vechiului Testament. Rabinul a răspuns, “Nu cred nici în minunile Vechiului 
Testsment, cred doar că toate sînt un mit”. A fost de necrezut să aud că acel rabin face o 
aşa afirmaŃie. Doar simplul fapt că el, un evreu a supravieŃuit este una dintre cele mai 
mari minuni ale întregii istorii. 

 

Mark Twain a scris următorul comentariu despre evrei. 

 

Dacă statisticile sînt adevărate, evreii au constituit doar un procent din rasa umană. 
Aceasta sugerează o nebuloasă obscură de praf cosmic suflat şi pierdut în mulŃimea 
stelelor din Calea Lactee. Pe drept cuvînt, despre evreu, aproape că nici nu ar trebui să 
se mai audă; dar totuşi despre el se aude. El este tot aşa de proeminent pe planetă ca 
oricare popor, şi importanŃa lui comercială este în afara oricărei proporŃii, comparat cu 
mărimea lui. ContribuŃia lui la lista lumii de nume mari în literatură, ştiinŃe, artă, 



muzică, finanŃe, medicină . . . este de asemenea neproporŃională faŃă de numărul lui 
mic. El s-a zbătut neâncetat în lumea aceasta de-a lungul secolelor; şi a făcut-o legat 
fiind cu mîinile la spate. Ar putea să fie mîndru de el luând în considerare alte popoare. 
Egipteanul, babilonianul şi persanul s-au ridicat, au umplut planeta cu sunet şi 
splendoare, apoi s-au vestejit şi au trecut; grecul şi romanul au urmat, au făcut o mare 
forfotă în jurul lor, şi s-au dus; alte popoare s-au ridicat şi au ridicat torŃa sus pentru o 
vreme, dar s-au stins, şi acum şi ei stau în asfinŃit, sau au dispărut. Evreul i-a văzut pe 
toŃi, i-a întrecut pe toŃi, şi acum este ce a fost întotdeauna, nemanifestînd decădere, fără 
să slăbească sau să-şi încetinească energia, nemărginit în vigilenŃă şi de o înŃelepciune 
agresivă. Toate lucrurile trec, dar nu evreul; toate celelalte forŃe dispar, dar el rămîne. 
Care este secretul imortalităŃii lui? (Mark Twain, Concerning the Jews, 1899). 

 

Evreul este într-adevăr o mărturie vie a Dumnezeului Scripturii. 

 

3.  Dumnezeu Este Credincios 

 

Dumnezeul Scripturii este credincios. El a demonstrat existenŃa şi credincioşia Lui prin 
naŃiunea Israel ca fiind un semn viu pentru lume că El îşi Ńine promisiunile. ProfeŃiile 
biblice împlinite sînt o dovadă convingătoare a cunoştinŃei lui Dumnezeu despre toate 
lucrurile – trecut, prezent, şi viitor. Este întradevăr unul din motivele pentru care poŃi să 
crezi Biblia, şi este o adevărată minune. 

 

Rezumatul La Argumentul 6: Minunea AbilităŃii Bibliei De A Prezice 
Viitorul 

 

Biblia afirmă abilitatea de a prezice cu exactitate evenimente înainte de a se întîmpla. În 
adevăr, Scriptura spune că noi putem şti că Dumnezeu există şi că El controlează istoria 
prin faptul că El ne poate spune ce se va întîmpla în viitor. 

 

În plus, profeŃiile din Scriptură sînt specifice, nu generale. Mai mult decît atît, multe 
dintre profeŃii s-au împlinit după moartea proorocului. 

 

Dovezile confirmă toate acestea. Ele dovedesc că întotdeauna cînd Scriptura profeŃeşte, 
totul se împlineşte precum a fost profeŃit. Nu s-a găsit niciodată o greşeală făcută de 
scriitorii biblici în profeŃiile lor cu privire la ce se va întîmpla. 

 

Un exemplu de felul acesta poate fi văzut în profeŃiile făcute cu privire la urmaşii lui 
Avraam - evreii. Dumnezeu a împlinit într-un mod minunat mai multe profeŃii care au 
fost făcute cu privire la Avraam şi urmaşilor lui. Fiecare dintre ele au fost împlinite 



literarl exact cum a profeŃit Scriptura. În unele cazuri, aceste profeŃii au fost împlinite cu 
mii de ani după ce au fost rostite. 

 

Mărturia evreilor arată clar nu numai că Dumnezeul Scripturii există, ci şi că El este în 
controlul istoriei. Nu este posibil ca aceste împliniri să fie produsul întîmplării sau a 
unei ghiciri norocoasei. Dimpotrivă, aceasta ne spune clar că există un Dumnezeu 
supranatural. 

 

ProfeŃiile acestea sînt o adevărată minune a Bibliei. De fapt, niciunde nu există nimic ca 
ea. 

 

  



Argumentul 7 

 

Minunea OnestităŃii  

Bibliei 

 

 

Dumnezeu . . . nu poate să mintă (Tit 1:2) 

Argumentul 7 

 

Minunea OnestităŃii  

Bibliei 

 

Cînd cineva examinează Biblia, i se pare că este diferită de celelalte literaturi religioase 
antice prin faptul că face un portret onest al personajelor ei. Spune adevărul despre cine 
sînt aceste persoane şi despre ce au făcut. 

 

Biblia Este Onestă Despre  

Greşelile Personajelor Ei 

 

Scriptura este onestă cînd are de-a face cu slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, chiar 
dacă este vorba despre autorii ei. Biblia prezintă un portret real al personajelor ei, 
rezistînd ispitei de a-i zeifica, sau a-i prezenta ca perfecŃi. Putem da următoarele 
exemple.  

 

Noe S-a Îmbătat 

 

Biblia îl numeşte pe Noe ca un om cu o mare credinŃă. El a crezut promisiunile lui 
Dumnezeu şi a ajutat la salvarea omenirii de la Marele Potop. Cu toate acestea, după 
Potop, Noe a fost găsit odată beat. Biblia spune. 

 

Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat şi s-a 
dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi 
a spus celor doi fraŃi ai lui afară. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, 
au mers dea’ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feŃele le erau 
întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor (Genesa 9:20-23). 

 



Noe a fost acelaş om care s-a încrezut în Domnul să-i salveze familia prin corabia pe care 
a construit-o prin credinŃă. Cu toate acestea, după Potop şi-a permis să bea în exces şi s-
a făcut de ruşine. În loc de a omite acest episod, Scriptura ne arată că Noe a fost o 
persoană cu aceleaşi slăbiciuni ca şi noi, un păcătos. 

 

Avraam A MinŃit Despre Identitatea SoŃiei Lui 

 

Deşi Avraam a fost numit “părintele credinŃei”, a avut şi el alunecările lui de la credinŃă. 
Într-o situaŃie, el a spus unui împărat, numit Abimelec, că soŃia lui Sara, era de fapt sora 
lui. Biblia ne spune în felul următor. 

 

 Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec, şi i-a zis: “Iată, ai să mori din 
pricina femeii, pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”. . .Abimelec a chemat pe 
Avraam şi i-a zis: “Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să 
vină peste mine şi peste împărăŃia mea un păcat atît de mare? Ai făcut faŃă de mine 
lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute” (Genesa 20:3,9). 

 

Aşa cum multe fapte neprihănite ale lui Avraam sînt scrise în Scriptură, la fel sînt scrise 
şi păcatele lui. 

 

Moise Nu L-a Ascultat Pe Dumnezeu 

 

În istoria lui Israel nu a fost nici un lider ca Moise. Biblia spune despre el. 

 

În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faŃă în 
faŃă. Niciunul nu poate fi pus alături de el, în ce priveşte toate semnele şi minunile pe 
care l-a trimis Dumnezeu să le facă în Ńara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva 
supuşilor lui şi împotriva întregei Ńări, şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe 
care le-a făcut Moise cu mînă tare înaintea întregului Israel (Deuteronom 34:10-12). 

 

Cu toate acestea, Biblia descrie şi neascultarea din partea lui Moise. Într-o situaŃie, 
Moise n-a ascultat de Dumnezeu şi a lovit o stîncă în loc să-i vorbească acelei stînci. 
Biblia relatează episodul în felui următor. 

 

Apoi Moise a ridicat mîna, şi a lovit stînca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din 
belşug, aşa încît a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: 
“Pentrucă n-aŃi crezut în Mine, ca să Mă sfinŃiŃi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veŃi 
duce adunarea aceasta în Ńara pe care i-o dau.” (Numeri 20:11,12) 

 



Acest act de neascultare l-a oprit pe Moise să intre în łara Promisă. Cu toate că Moise a 
fost probabil cel mai mare lider din perioada Vechiului Testament, slăbiciunile lui nu ne 
sînt ascunse. 

 

NaŃiunea Israel I-a Fost  

Necredincioasă Lui Dumnezeu 

 

Unul dintre lucrurile remarcabile pe care le găsim în Scriptură este descrierea 
comportării poporului ales de Dumnezeu – Israel. Ei au fost special chemaŃi de 
Dumnezeu să fie mărturia Lui pentru această lume. Deşi Vechiul Testament a fost scris 
în totalitate de oameni care veneau din această naŃiune aleasă, nu găsim nici o tendinŃă 
de a-i prezenta pe ei ca fiind mai buni decît naŃiunile care-i înconjurau. Dimpotrivă, 
Israel este adesea comparat cu o soŃie necredincioasă. 

 

De exemplu, cînd Israel a cîştigat o bătălie, creditul I-a fost acordat Domnului – nu 
geniului lor militar. Pe de altă parte, cînd bătălii au fost pierdute, erau atribuite 
neascultări lor faŃă de Domnul. 

 

De asemenea aflăm că Israel îsi cunoaşte istoria din vremea cînd era în robie. Din 
această sclavie ei au fost eliberaŃi pentru libertatea din łara Promisă. Nici o naŃiune, 
creindu-Ńi istoria ei proprie, nu s-ar zugrăvi ca sclavi. Dimpotrivă, vedem cum alte 
naŃiuni, se descriu ca descendenŃi de domnitori, sau de zei. 

 

De fapt, istoria lui Israel prezintă slăbiciunile lor, lipsa de credinŃă, înfrîngerile în 
bătălii, captivităŃi şi sclavii. Acesta nu este felul de scriere a istoriei pe care l-am aştepta 
de la o sursă părtinitoare. El este, în orice caz, ce ne-am aştepta de la un raport onest, 
cinstit, adevărat al istoriei unei naŃiuni. Aşadar, Vechiul Testament este citit ca o 
relatare adevărată, credibilă a istoriei unei naŃiuni care a avut victoriile şi înfrîngerile ei. 

 

David A Comis Crimă 

Şi Adulter 

 

Biblia spune că Regele David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Profetul Samuel, 
vorbind regelui Saul, l-a descris pe Regele David în felul următor. 

 

Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul 
l-a rînduit să fie căpetenia poporului Său, pentrucă n-ai păzit ce-Ńi poruncise Domnul (1 
Samuel 13:14). 

 



Pe lîngă aceasta, Scriptura mai mărturiseşte că David a comis crimă şi adulter. Biblia 
înregistrează următoarea istorisire: 

 

În anul următor, pe vremea cînd porneau împăraŃii la război, David a trimis pe Ioab, cu 
slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască Ńara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a 
rămas la Ierusalim.  Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe cînd 
se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care 
era foarte  frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: “Este 
Bat-Şeba,.. nevasta lui Urie, Hetitul”. Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a 
venit la el, şi el s-a culcat cu ea… Apoi ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată şi 
a trimis vorbă lui David, zicînd: “        Sînt însărcinată”. (2 Samuel 11:1-5)  

 

David a mai adăugat la păcatul lui prin a comanda moartea lui Urie. Citim mai departe: 

 

A doua zi dimineaŃa, David a scris o scisoare lui Ioab, şi a trimes-o prin Urie…”PuneŃi pe 
Urie în locul cel mai greu al luptei, şi trageŃi-vă înapoi dela el, ca să fie lovit şi să 
moară.”(2 Samuel 11:14-15). 

 

David a fost pedepsit cumplit pentru faptele lui. Crima  şi adulterul lui nu i-au fost şterse 
din istoria personală. 

 

Ioan Botezătorul S-a Îndoit În CredinŃă 

 

Ioan Botezătorul a fost special ales ca prevestitor al lui Isus. Biblia spune că el a fost 
umplut cu Duhul Sfînt din pîntecele mamei lui. Înainte ca Ioan să fie conceput, îngerul 
Gabriel i-a spus tatălui  lui Ioan, Zaharia, următoarele. 

 

Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameŃitoare, şi se va 
umplea de Duhul Sfînt încă din pîntecele maici sale. (Luca 1:15) 

 

Observă că îngerul a spus că Ioan “va fi mare înaintea Domnului.” Isus a spus despre 
Ioan. 

 

Adevărat vă spun că, dintre cei născuŃi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare , decît 
Ioan Botezătorul (Matei 11:11). 

 

Cu toate acestea Ioan nu a fost perfect. De fapt el s-a îndoit în credinŃă cu privire la Isus. 
In mod special, cu privire la felul în care Isus proclama mesajul venirii împărăŃiei. Deşi 



Ioan a recunoscut public că Isus a fost  Mesia cel promis, la un moment dat a început să 
se îndoiască despre Isus. Biblia consemnează ce s-a întîmplat. 

 

Ioan a auzit din temniŃă despre lucrările lui Hristos, şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii 
săi: “Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” (Matei 11:2-3) 

 

Păcatul Lui Ioan Nu A Fost Trecut Cu Vederea. 

 

Respingerea Lui Isus De Poporul Lui 

 

Biblia spune că Isus a venit în lume şi S-a prezentat la naŃiunea Lui, la evrei, ca Mesia cel 
promis, dar spune şi că naŃiunea Lui l-a respins. Biblia spune: 

 

El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai 
Săi, şi ai Săi nu l-au primit. (Luca 1:10-11). 

 

Poporul Lui, evreii, nu l-au acceptat pe Isus ca Mesia cel promis. 

 

Ucenicii Lui Isus Se Gîndeau Doar La Ei Înşişi 

În Timpul Ultimei Ore A Lui Isus Pe Pămînt 

 

Deşi ucenicii lui Isus Hristos au fost cei care prin proclamarea mesajului Salvatorului cel 
înviat, au întors lumea pe dos, adesea ei înşişi au căzut în păcat. Biblia nu trece cu 
vederea greşelile lor. Cînd Isus era aproape de moarte, Biblia spune că ucenicii Lui s-au 
certat. 

 

Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai 
mare? (Luca 22:24). 

 

În cea mai grea oră a lui Isus, ucenicii lui nu au fost sensibili la evenimentele care se 
petreceau. Vedem clar că, nu au fost prezentaŃi ca fiind nişte giganŃi ai credinŃei. 

 

Cînd Isus A Fost Vîndut Ucenicii L-au Părăsit 

 

Mai mult, cînd Isus a fost vîndut de Iuda Iscarioteanul în Grădina Ghetsimani, toŃi 
ucenicii lui au fugit. Citim despre ce s-a întîmplat cînd Isus a fost arestat. 



Atunci toŃi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.(Matei 26:56) 

 

În loc să stea lîngă El, L-au lăsat singur. 

 

Petru S-a Lepădat De Isus 

 

Apostolul Petru a fost un ucenic de frunte între cei doisprezece. El a fost primul ucenic 
care l-a recunoscut public pe Isus ca Mesia. Matei scrie. 

 

“Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceŃi că sînt”? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: “Tu eşti 
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”(Matei 16:15-16) 

 

Deşi Petru a recunoscut identitatea lui Isus ca Mesia, el a tăgăduit chiar şi că îl cunoaşte 
pe Isus în noaptea trădării Lui. Scriptura spune că în noaptea când Isus a fost arestat s-
au întâmplat următoarele. 

 

Petru însă  şedea afară în curte. O slujnică a venit la el, şi i-a zis: “Şi tu erai cu Isus 
Galileianul!” Dar Petru s-a lepădat inaintea tuturor, şi i-a zis: “Nu ştiu ce vrei să zici.” 
Cînd a ieşit în pritvor, l-a văzut o altă slujnică, şi a zis celor de acolo: “Şi acesta era cu 
Isus din Nazaret.” El s-a lepădat iarăş, cu un jurămînt, şi a zis: “Nu cunosc pe omul 
acesta,” Peste puŃin, cei ce stăteau acolo, s-au apropiat, şi au zis lui Petru: “Nu mai 
încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.” Atunci el a 
început să se blastăme şi să se jure zicînd: “Nu cunosc pe omul acesta!” În clipa aceea a 
cîntat cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: “Înainte ca 
să cînte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plîns cu amar. 
(Matei 26:69-75). 

 

Acelaş om, care a fost primul ucenic care l-a recunoscut pe Isus ca Hristosul, a fost tot 
primul care s-a lepădat de El după ce a fost trădat. 

 

Apostolul Pavel La Ales Pe Barnaba 

În Locul Lui Ioan Marcu 

 

Apostolul Pavel, omul care a scris multe din cărŃile Noului Testament, s-a certat cu 
tovarăşul lui de călătorie, Barnaba. Biblia spune că au avut o mare neînŃelegere cu 
privire la a-l lua pe Ioan Marcu cu ei. Biblia spune. 

 



După cîteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: “Să ne întoarcem, şi să mergem pe la fraŃii din 
toate cetăŃile, în care am vestit Cuvîntul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” Barnaba 
voia să ia cu el şi pe Ioan, numit Marcu; dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu el  pe 
acela, care îi părăsise din Pamfilia, şi nu-i însoŃise în lucrarea lor. NeînŃelegerea aceasta 
a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe 
Marcu, şi a plecat cu corabia la Cipru. (Fapt 15:36-39)  

 

Această neînŃelegere i-a determinat să se separe ca misionari. Printre alte motive, 
această relatare este consemnată şi pentru a ilustra slăbiciunile lor. 

 

Aceste Exemple Arată Că Biblia Spune Adevărul 

 

Faptul că personajele din Biblie au căzut în păcat, nu diminuează mesajul biblic. 
Dimpotrivă, mesajul clar al Scripturii este că noi toŃi am păcătuit şi nu ajungem la 
standardul perfecŃiunii cerute de Dumnezeu. Pavel a scris romanilor. 

 

Căci toŃi au păcătuit, şi sînt lipsiŃi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23) 

 

Biblia proclamă sfinŃenia lui Dumnezeu, nu perfecŃiunea  urmaşilor Lui şi a profeŃilor. 
Faptul că păcatele credincioşilor sînt consemnate arată că Biblia spune adevărul aşa 
cum este.  

 

Isus A Fost Fără Păcat 

 

Există o singură excepŃie de observat. Aceiaşi autori care cu onestitate şi-au zugrăvit 
păcatul lor, au mărturisit că a fost unul printre ei care nu a avut nici un păcat – Isus 
Hristos Domnul nostru. Scriptura spune clar că Isus a fost fără păcat. 

 

Isus A Crezut Că El A Fost Fără Păcat 

 

Examinînd relatarea despre viaŃa lui Isus aşa cum o găsim scrisă în Noul Testament, 
observăm că El a crezut despre Sine Însuşi că nu are păcat. Cînd Isus a venit la Ioan 
Botezătorul ca să fie botezat, a fost oprit de Ioan pentru că Ioan şi-a dat seama că Isus 
nu are nevoie să fie botezat. Botezul lui Ioan era pentru mărturisirea păcatelor, şi Ioan 
şi-a dat seama că Isus nu are păcat. Dar Isus a insistat ca să fie botezat. Matei scrie: 

 

Drept răspuns, Isus i-a zis, “Lasă-mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie 
împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.(Matei 3:15) 



 

Isus s-a supus botezului deşi nu a mărturisit nici un păcat. Imediat după botezul Lui, a 
fost ispitit de Diavolul. Dar Isus a refuzat să cedea ispitei şi i-a spus Diavolului să plece 
de la El. El a spus: 

 

“Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. “Căci este scris: “Domnului, Dumnezeului tău să te 
închini şi numai Lui să-I slujeşti.”(Matei 4:10). 

 

În marea bătălie spirituală cu diavolul, Isus nu a cedat păcatului.  

 

De-a lungul întregii lui misiuni, Isus a provocat pe cei care erau cu El să găsească păcat 
în viaŃa Lui. Le-a pus iudeilor următoarea întrebare. 

 

Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă 
credeŃi? 

 

Aceştia nu au putut răspunde nimic. Niciodată nu L-au văzut păcătuind pentru că El nu 
a păcătuit. 

 

La sfîrşitul vieŃii lui pămînteşti, în timp ce mergea spre Grădina Ghetsimani unde a fost 
vîndut de Iuda Iscarioteanul, Isus s-a rugat Tatălui Lui din cer şi a zis: 

 

Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac(Ioan 17:4). 

 

Cunoscînd ceasul morŃii Lui, rugăciunea Lui nu a fost una de mărturisire, ci mai degrabă 
una de victorie. El a împlinit misiunea ce I s-a încredinŃat de Tatăl şi a împlinit-o fără să 
comită nici un păcat. Este clar că Isus a crezut despre Sine Însuşi că nu avea nici un 
păcat. 

 

Mărturia Prietenilor Lui 

Că El A Fost Fără Păcat 

 

Nu numai Isus a crezut despre El Însuşi că nu are nici un păcat, ci şi cei ce L-au 
cunoscut au ştiut acest lucru. Scriptura consemnează atitudinea ucenicilor faŃă de Isus. 
Ei spun clar că El a fost fără păcat. Simon Petru a scris următoarele: 

 



Şi la aceasta aŃi fost chemaŃi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca 
să călcaŃi pe urmele Lui. “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”. (1 Petru 
2:21, 22) 

 

Petru, un om care a fost cu Isus tot timpul timp de trei ani, zi şi noapte, poate mărturisi 
că nu L-a văzut niciodată pe Isus păcătuind. El afirmă că Isus niciodată nu a făcut nimic 
rău, niciodată nu a înşelat pe nimeni. 

 

Apostolul Ioan, altă persoană care a fost cu Isus de la începutul misiunii Lui, a afirmat şi 
el că Isus nu a avut nici un păcat. El a scris credincioşilor următoarele: 

 

Şi ştiŃi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. (1 Ioan 3:5) 

 

Ioan este de acord cu Petru: Isus nu a păcătuit niciodată. 

 

Încă o dată, trebuie evidenŃiat că această mărturisire are o importanŃă semnificantă 
pentru că a fost făcută de oameni care au fost tot timpul cu Isus. Ei L-au văzut cînd a 
fost obosit, L-au văzut cînd a fost flămînd, şi cînd mulŃimile Îl îmbulzeau. Cu toate 
acestea, ei au mărturisit că în toate acestea nici măcar odată nu L-au văzut păcătuind. 
Mărturia lor, că El a fost fără păcat, are o greutate foarte mare pentru că ei şi-au 
recunoscut  păcatele şi greşelile lor cu onestitate. Întradevăr, ei au avut greşeli dar Isus 
nu a avut. 

 

Apostolul Pavel a fost de acord cu Ioan şi cu Petru. El a spus următoarele despre 
caracterul lui Isus. 

 

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprifănirea lui Dumnezeu în El. ( 2 Corinteni 5:21) 

 

Traducerea “New Living Translation” a Bibliei din limba engleză, traduce acest verset în 
felul următor. 

 

“Dumnezeu L-a făcut pe Hristos, care nu a păcătuit niciodată, să fie jertfă pentru 
păcatele noastre, pentru ca noi să fim împăcaŃi cu Dumnezeu prin Hristos.” 

 

AfirmaŃiile lui Pavel sînt similare cu a celor care L-au cunoscut pe Isus personal în 
timpul misiunii Lui pe pămînt; Isus a fost fără păcat. 

 



Mărturia Duşmanilor Lui Isus Despre Faptul 

Că El A Fost Fără Păcat 

 

L-am auzit pe Însuşi Isus împreună cu prietenii Lui mărturisind cu privire la sfinŃenia 
Lui. Mai este totuşi un grup de martori care trebuie luat în considerare – duşmanii Lui. 
Şi cei ce nu au crezut în El, au depus şi ei mărturie cu privire la faptul că El a fost 
neprihănit. În timp ce Isus a eliberat pe un om de sub stăpînirea unui duh rău, acest duh 
a mărturisit despre Isus. Biblia spune: 

 

În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început să strige:  

“Ce aveam noi a face cu Tine Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: 
Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!” (Marc 1:23,24) 

 

Aici avem duhuri rele sau demoni, mărturisind despre sfinŃenia lui Isus. Ei au ştiut cine 
este Isus. 

 

Cînd Iuda Iscarioteanul şi-a dat seama de gravitatea păcatului pe care l-a făcut prin a-L 
vinde pe Isus, s-a întors la marele preot şi la bătrîni şi le-a spus: 

 

“Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.” 

(Matei 27:4) 

 

Iată că însuşi omul care L-a vîndut pe Isus a recunoscut neprihănirea Lui. 

 

În timpul judecăŃii lui Isus, cei ce au fost direct implicaŃi în ea au recunoscut că nu pot 
să găsească nici o vină în El. Matei a scris: 

 

PreoŃii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă 
împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăŃişat 
mulŃi martori mincinoşi. La urmă au venit doi.”(Matei 26:59,60) 

 

Liderii religioşi căutau ceva specific ca să acuze pe Isus dar nu au putut găsi nimic. 
Nimeni nu L-a văzut vreodată păcătuind. 

 

Pilat din Pont, după ce L-a interogat pe Isus, a declarat şi el că nu găseşte nici o vină la 
El. Ioan consemnează următoarele. 



 

Pilat I-a zis: “Ce este adevărul?” Dupăce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la Iudei, 
şi le-a zis: “Eu nu găsesc nici o vină în El”(Ioan 18:38). 

 

Deşi Pilat a declarat public că Isus a fost nevinovat de toate acuzaŃiile care I s-a adus a 
poruncit răstignirea Lui. 

 

Cînd Isus a murit pe cruce, sutaşul roman care supraveghea răstignirea, şi-a dat seama 
că Isus era neprihănit. 

 

Sutaşul, cînd a văzut ce se întîmplase, a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis: “Cu adevărat, omul 
acesta era neprihănit!”(Luca 23:47). 

 

Chiar pînă în ultimul moment al vieŃii Lui, cei ce au intrat în contact cu Isus, au 
recunoscut natura Lui neprihănită. 

 

Este un lucru ca prietenii lui Isus să-I recunoască neprihănirea; şi este cu totul un alt 
lucru ca duşmanii Lui să recunoască neprihănirea, sfinŃenia Lui. 

 

Mărturia Lui Dumnezeu Tatăl 

Că Fiul Era Neprihănit 

 

Ultima şi cea mai semnificantă mărturie că Isus a fost neprihănit a venit de la 
Dumnezeu Tatăl. El, desigur ar fi ştiut dacă Isus a fost neprihănit sau nu. 

 

La botezul lui Isus, Tatăl şi-a exprimat plăcerea Lui despre Fiul. Biblia spune: 

 

Şi Duhul Sfînt S-a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: “Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată păcerea Mea! 
(Luca 3:22) 

 

Tatăl a mărturisit că în Isus Îşi găseşte “toată plăcerea” înainte de a începe misiunea lui 
publică. 

 

Mai tîrziu, în timpul misiunii Lui, la Schimbarea la FaŃă, Tatăl a mărturisit din nou 
audibil că îşi găseşte plăcerea în Fiul. 



 

Pe cînd vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos, cu umbra lui. Şi din nor s-a 
auzit un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea 
Mea: de El să ascultaŃi”(Matei 17:5). 

 

Mărturia lui Dumnezeu Tatăl, a fost depusă în timpul misiunii lui Isus. Tatăl a vorbit 
limpede că Fiul făcea lucrurile care Îl mulŃumeau. 

 

Cu o altă ocazie, înaintea mulŃimilor, Tatăl a mărturisit cu privire la misiunea Fiului. 
Isus a spus următoarele.  

 

Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice? ‘Tată, izbăveşte-Mă din ceasul aceasta’? 
Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la ceasul aceasta! Tată, proslăveşte Numele 
Tău. Şi din cer, s-a auzit un glas, care zicea: “L-am proslăvit, şi-L voi mai proslăvi!”(Ioan 
12:27,28). 

 

Aceasta s-a întîmplat în timpul ultimei părŃi a misiunii lui Isus. Încă o dată, Tatăl a 
mărturisit că este mulŃumit cu acŃiunile Fiului. 

 

Ultimul act care a demonstrat mărturia lui Dumnezeu Tatăl referitor la neprihănirea lui 
Isus a fost acceptarea jertfei Lui de pe cruce. Faptul că Tatăl L-a primit pe Isus în cer 
arată că misiunea lui a fost împlinită ca un sacrificiu perfect, fără cusur. Biblia spune. 

 

Isus a strigat cu glas tare: “Tată, în mînile Tale Îmi încredinŃez duhul!” Şi cînd a zis 
aceste vorbe, Şi-a dat duhul (Luca 23:46). 

 

Dacă Isus ar fi păcătuit în vreun fel, atunci nu ar fi fost în stare să se arate în prezenŃa 
Tatălui. Acceptarea fără obiecŃiuni a lui Isus de către Tatăl a fost mărturia finală a 
neprihănirii Lui. 

 

Acum ştim că Însuşi Isus, prietenii Lui, duşmanii Lui, şi Dumnezeu Tatăl, toŃi Îl 
consideră pe Isus că este neprihănit. Putem conclude cu certitudine că Isus a trăit o 
viaŃă perfectă, neprihănită aici pe pămînt. 

 

ÎnvăŃătorul biblic Wilbur Smith are o bună observaŃie despre caracterul lui Isus. 

 

Cincisprezece milioane de minute pe acest pămînt, în mijlocul unei generaŃii rele şi 
corupte – fiecare gînd, fiecare faptă, fiecare plan, fiecare lucru făcut în ascuns sau în 



public, din momentul cînd Şi-a deschis ochii pe pămînt pînă cînd a murit pe cruce, totul 
a fost aprobat de Dumnezeu. Nici măcar odată Domnul nostru nu a trebuit să-Şi 
mărturisească nici un păcat, pentru că El a fost neprihănit (Wilbur Smith, Have You 
Considered Him? Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1970,p.8,9). 

 

Onestitatea Bibliei este uimitoare. Greşelile personajelor ei (cu excepŃia Fiului lui 
Dumnezeu care a fost neprihănit) nu sînt trecute cu vederea sau muşamalizate. Această 
onestitate este încă una dintre minunile care pun Biblia deoparte faŃă de toată cealaltă 
literatură religioasă. Scriitorii ei au spus adevărul! 

 

Rezumatul La Argumentul 7: Minunea OnestităŃii Bibliei 

 

Biblia ne dă un raport obiectiv despre comportamentul oamenilor. Întradevăr, nu 
încearcă să ascundă imperfecŃiunile personajelor principale din Scriptură. Ei nu au fost 
transformaŃi în supraeroi. Ca noi toŃi, au avut şi ei imperfecŃiunile lor. 

 

Am citat zece exemple: Noe, Avraam, Moise, naŃiunea lui Israel în Vechiul Testament, 
David, Ioan Botezătorul, respingerea lui Isus de către naŃiunea lui Israel, ucenicii lui 
Isus, Petru, şi Pavel. În fiecare dintre aceste situaŃii aceşti oameni, la fel ca o naŃiune 
întreagă, au fost prezentaŃi ca fiind fiinŃe umane normale care greşesc la fel ca mine şi ca 
tine. Nu este nici o încercare de a-i prezenta ca giganŃi spirituali sau oameni care nu 
aveau greşeli. 

 

Cu toate acestea, în contrast cu ei, personajul principal al bibliei, Isus Hristos nu a avut 
nici o greşeală. El a fost neprihănit. Aceasta este prezentarea Scripturii. 

 

Nu numai că Isus a afirmat aceasta despre El Însuşi, mărturia Lui a fost confirmată de 
prietenii Lui apropiaŃi, de duşmanii Lui, şi de Dumnezeu Tatăl. În timp ce este clar că 
toŃi ceilalŃi au păcătuit, este clar şi că Isus a fost neprihănit. Mărturia neprihănirii lui 
Isus a venit de la cei care L-au cunoscut îndeaproape. Cu alte cuvinte, ei au fost 
îndreptăŃiŃi să facă o astfel de afirmaŃie. Aceasta a fost o afirmaŃie onestă a ceea ce s-a 
întîmplat. 

 

Biblia nu minte. Încă odată, vedem că Scriptura se prezintă a fi diferită de toate celelalte 
cărŃi; spune lucrurile aşa cum sânt! Noi toŃi sîntem păcătoşi dar Isus Hristos nu este. De 
aceea El ne poate salva din păcatele noastre. 

 

  



Argumentul 8 

 

Minunea 

 ÎnvăŃăturii Unice A Bibliei 

 

 

“Voi sînteŃi martorii Mei, zice Domnul, voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiŃi, ca 
să Mă credeŃi şi să înŃelegeŃi că Eu sînt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu, 

şi după Mine nu va fi”. 

( Isaia 43:10) 

 

Argumentul 8 

 

Minunea  

 ÎnvăŃăturii Unice A Bibliei 

 

O caracteristică a Bibliei, care o separă de toate celelalte cărŃi religioase, este învăŃătura 
ei unică. ÎnvăŃăturile Scripturii nu pot fi explicate ca produs al mediului religios al 
autorilor ei, pentru că multe din învăŃăturile ei au fost contrare credinŃei religioase a 
acelui timp. Cînd învăŃăturile Scripturii sînt comparate cu alte religii antice, ele au fost 
găsite a fi unice, neavînd nici una ca ea sau egală cu a ei. 

 

Biblia Are Multe ÎnvăŃături Unice 

 

Biblia conŃine mai multe învăŃături unice. Noi vom examina trei dintre multele 
învăŃături speciale ale Scripturii: credinŃa într-un singur Dumnezeu; învăŃătura că 
Dumnezeu este un Tată iubitor şi o speranŃă realistă a vieŃii după moarte. 

 

Este Doar Un Singur Dumnezeu  

 

Contrar învăŃăturii lumii care a acceptat existenŃa multor dumnezei, Biblia, în mod 
repetat, de la început pînă la sfîrşit, declară existenŃa unui singur Dumnezeu. NaŃiunea 
Israel a fost înconjurată de culturi politeiste (care au crezut şi s-au închinat la mai mulŃi 
dumnezei). Totuşi, Vechiul Testament este plin de avertizări împotriva idolatriei şi de 
condamnări pentru cei idolatri. 

 



Isaia profetul a evidenŃiat că există numai un Dumnezeu. El a scris. 

 

“Voi sînteŃi martorii Mei, - zice Domnul, - voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiŃi, 
ca să Mă credeŃi şi să înŃelegeŃi că Eu sînt: înainte de Mine n’a fost făcut nici un 
Dumnezeu, şi după Mine nu va fi, Eu, Eu sînt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun 
Mîntuitor!“ (Isaia 43:10,11) 

 

Aceste afirmaŃii sînt contrare tuturor naŃiunilor din jurul lor care s-au închinat şi au 
slujit multor dumnezei. 

 

Noul Testament continuă să proclameze că există numai un Dumnezeu. Paul evidenŃiază 
aceasta în scrisoarea lui către Corinteni. 

 

Deci, cît despre mîncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una 
cu nimic, şi că nu este decît un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi aşa numiŃi 
dumnezei”, fie în cer, fie pe pămînt (cum şi sînt în adevăr mulŃi dumnezei şi mulŃi 
domni), totuşi pentru noi  nu este decît un singur Dumnezeu: Tatăl, dela care vin toate 
lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sînt toate 
lucrurile şi prin El şi noi. (1Corinteni 8:4-6) 

 

Mesajul central a Scripturii este că există un singur Dumnezeu, toŃi ceilalŃi sînt doar 
pretinşi dumnezei. Această afirmaŃie este în contrast cu toate popoarele din jurul 
Israelului. Aşadar, afirmaŃia că există un singur Dumnezeu este unică. 

 

Închinarea La Idoli A Fost Interzisă 

 

Mai este ceva care Îl separă pe Dumnezeul Bibliei de toŃi ceilalŃi. Deşi idolatria era 
comună în lumea antică, în contrast cu celelalte naŃiuni, Domnul, Dumnezeul lui Israel, 
nu a acceptat icoanele ca mijloc de închinare. Citim în Cele Zece Porunci. 

 

Să nu-îŃi faci chip cioplit, nici vreo înfăŃişare a lucrurilor care sînt sus în ceruri, sau jos 
pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu 
le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc 
nelegiuirea părinŃilor în copii pînă la al treilea şi al patrulea neam al celor ce Mă urăsc. 
(Exodul 20:4,5) 

 

Dumnezeul lui Israel nu ar permite nimănui să facă o asemănare cu El sau altceva căreia 
să i se închine. 

 



Deci, Israel în contrast cu toŃi vecinii lui, s-a închinat unui singur Dumnezeu. De fapt, ei 
au tăgăduit existenŃa tuturor celorlalŃi dumnezei. Mai mult de atît, Dumnezeul lui Israel 
nu ar permite ca, cu privire la El să fie făcuŃi idoli, sau orice alt lucru, cu scop de 
închinare. Aceasta a fost o credinŃă şi practică unică în acea parte a lumii. 

 

Numai Dumnezeu Este Un Tată Personal şi Iubitor 

 

Nu numai că Biblia scoate în evidenŃă că există doar un Dumnezeu, atributele 
Dumnezeului Bibliei sînt şi ele diferite de conceptul despre Dumnezeu, sau dumnezei, 
din celelalte culturi cu care Israel a venit în contact. Biblia revelează un Dumnezeu viu 
care este totodată un Dumnezeu personal. El este Unul căruia îi pasă de fiinŃa umană ca 
un Părinte iubitor. Putem face următoarele observaŃii. 

 

A.   El Este Un Dumnezeu Viu 

 

O persoană poate fi definită ca cineva care este raŃional, conştient de existenŃa lui. 
Acesta este felul în care Biblia îl prezintă pe Dumnezeu. El este o persoană, nu o forŃă 
impersonală. Biblia vorbeşte despre El ca fiind Dumnezeul cel viu. Profetul Ieremia a 
scris: 

 

“Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat vecinic. 
Pămîntul tremură de mînia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui.” 

(Ieremia 10:10) 

 

Dumnezeul Scripturii este viu! El nu este ca idolii cărora le-au slujit celelalte naŃiuni. 

 

B.   El Este Un Tată Iubitor 

 

Scriptura atribuie lui Dumnezeu caracteristici ce pot fi atribuite numai  unei persone. 
Biblia vorbeşte despre Dumnezeu ca avînd capacitatea de a iubi. Ieremia a consemnat 
următoarea afirmaŃie despre Domnul: 

 

“Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îŃi păstrezi 
bunătatea Mea!”(Ieremia33:3) 

 

Dumnezeii celorlalte naŃiuni nu aveau acest atribut. În adevăr, de ei trebuia să-Ńi fie 
frică, nu să-i iubeşti. 



Apostolul Pavel a scris romanilor despre dragostea lui Dumnezeu. El a spus. 

 

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faŃă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8). 

 

Dumnezeu Tatăl şi-a arătat dragostea Sa faŃă de omenire prin a trimite pe Dumnezeu 
Fiul, Isus Hristos, în lume.  Dragostea pe care o are Dumnezeu pentru rasa umană este 
total diferită de dragostea dumnezeilor celorlaltor naŃiuni. Niciunde nu-i găsim pe aceşti 
dumnezei să aibă aceasă caracteristică. 

 

c.   El Este Un Dumnezeu Milos 

 

Scriptura ne învaŃă că Dumnezeu are capacitatea să arate milă oamenilor. Un exemplu 
de felul acesta se găseşte în Cartea lui Iona. Biblia spune. 

 

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau dela calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu 
S-a căit de răul pe care se horărîse să li-l facă, şi nu l-a făcut (Iona 3:10). 

 

Cînd oamenii din Ninive s-au pocăit de păcatul lor, Dumnezeu a avut milă de ei şi nu a 
adus asupra lor distrugerea promisă. Deşi aceşti oameni meritau pedeapsa lui 
Dumnezeu, pocăinŃa lor l-a determinat pe Dumnezeu să le extindă mila Lui. Această 
însuşire L-a caracterizat numai pe Dumnezeul Bibliei. CeilalŃi aşa numiŃi dumnezei nu 
erau miloşi. 

 

D.   Dumnezeul Bibliei Se Deosebeşte De Idoli 

 

De asemenea Biblia pune în contrast pe Dumnezeul cel viu  cu idolii, care nici nu aud 
nici nu vorbesc. Cînd apostolul Pavel a scris bisericii din Tesalonic, a scos în evidenŃă 
deosebirea dintre Dumnezeul cel viu şi idolii cei morŃi. El a spus. 

 

Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aŃi făcut, şi cum dela idoli v-aŃi întors la 
Dumnezeu, ca să slujiŃi Dumnezeului celui viu şi adevărat( 1Tes 1:9). 

 

Aşadar Biblia Îl pune în contrast pe Dumnezeul cel viu care aude, vede, gîndeşte, simte, 
şi acŃionează ca o persoană, cu idolii care sînt lucruri, nu fiinŃe personale. 

 



Dumnezeul Scripturii este ascultat şi servit pentru că noi Îl iubim. Aceasta este în 
contrast cu dumnezeii din lumea păgînă care trebuiau ascultaŃi şi serviŃi de frică mai de 
grabă decît din dragostei. Isus Hristos revelează o atitudine părintească a Dumnezeului 
Bibliei. El a spus: 

 

Deaceea şi Eu vă spun: “CereŃi, şi vi se va da: căutaŃi şi veŃi găsi; bateŃi şi vi se va 
deschide.  Fiindcă oricine cere, capătă;  cine caută găseşte;  şi celui ce bate, i se deschide. 
Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pîine, să-i dea o piatră?  Ori, 
dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?  Sau, dacă cere un ou, să-i dea o 
scorpie?   Deci, dacă voi care sînteŃi răi, ştiŃi să daŃi daruri bune copiilor voştri, cu cît 
mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt celor ce I-L cer!”(Luca 11:9-13)  

 

Ce diferenŃă între Dumnezeul Scripturii şi dumnezeii celorlalte religii! Biblia spune 
credincioşilor să asculte de Dumnezeu din dragoste pentru El. Isus a spus ucenicilor Lui: 

 

Dacă Mă iubiŃi, veŃi păzi poruncile Mele (Ioan 14:15). 

 

Toate acestea demonstrează natura personală a Dumnezeului Bibliei. Încă o dată, 
această învăŃătură este complet în contrast cu zugrăvirea dumnezeilor din lumea antică. 
Numai Dumnezeul Scripturii are aceste însuşiri. Aceasta este încă o caracteristică unică 
ce Îl pune pe Dumnezeu aparte de toŃi ceilalŃi aşa numiŃi dumnezei. 

 

Există ViaŃă După Moarte 

 

Un exemplu final de învăŃătură unică a Bibliei este dovada pe care o prezintă pentru 
viaŃa de dincolo de mormînt. Cu toŃi sîntem puşi în faŃa faptului că odată vom muri. Ce 
se întîmplă cu o persoană după moarte? Scriitorul Eclesiastului, ca noi toŃi, s-a întrebat 
ce se întîmplă cu oamenii cînd mor. El a scris: 

 

Căci soarta omului şi a dobitoacelor este aceeaş; aceeaş soartă au amîndoi; cum moare 
unul, aşa moare şi celălalt, toŃi au aceeaş suflare, şi omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; 
căci totul  este deşertăciune. Toate merg la un loc; toate au fost făcute din Ńărînă, şi toate 
se întorc în Ńărînă (Eclesiastul 3:19-20). 

 

Cele mai multe religii încearcă să răspundă la întrebarea despre viaŃa de dincolo de 
mormînt. Pentru unii, viaŃa aceasta este totul iar alte religii învaŃă că există o altă viaŃă 
după aceasta. Există viaŃă după moarte? 

 



Studiind Cuvîntul lui Dumnezeu, găsim că Biblia spune că moartea nu este sfîrşitul 
existenŃei; este doar începutul veşniciei. Există speranŃa unei vieŃi veşnice pentru cei ce 
au murit “în Hristos.” 

 

Există O SperanŃă Reală Pentru Cel Ce Moare 

 

Din punct de vedere omenesc, nu ştim ce se întîmplă unei personae după ce moare. Îi 
îngropăm corpul în Ńărînă. 

 

Cineva odată a spus că, “ O persoană poate trăi patruzeci de zile fără mîncare, 
aproximativ trei zile fără apă, aproximativ opt minute fără aer . . . dar,  doar o secundă 
fără speranŃă.” 

 

Lucrurile care separă Biblia ce celelalte cărŃi religioase este că asigură o speranŃă realistă 
celor ce au murit. 

 

SperanŃa Noastră Este Bazată Pe Învierea Lui Isus Hristos 

 

Fundamentul acestei promisiuni este învierea trupească a lui Isus Hristos. Apostolul 
Petru, vorbind la cincizeci de zile după moartea lui Isus, a spus mulŃimii următoarele în 
Ziua Cincizecimii. 

 

BărbaŃi IsraeliŃi, ascultaŃi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de 
Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care 
le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine şiŃi; pe Omul acesta, dat 
în mînile voastre, după sfatul hotârît şi după ştiinŃa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-
aŃi răstigînit, şi L-aŃi omorît prin mina celor fărădelege. Dar, Dumnezeu L-a înviat, 
deslegîndu-I legăturile morŃii, pentrucă  nu era cu putinŃă să fie Ńinut de ea (Fapt. 2:22-
24). 

 

Mărturia unanimă a Noului Testament este că Isus a înviat din morŃi, şi S-a arătat la 
mulŃi după învierea lui. Aceste persoane au fost martori oculari la învierea Lui. 

 

Cei MorŃi În Hristos Au SperanŃă 

 

Apostolul Pavel a scris bisericii din Tesalonic cu privire la starea celor ce au murit. El 
scoate în evidenŃă faptul că este speranŃă pentru cei morŃi. 

 



Nu voim, fraŃilor, să fiŃi în necunoştinŃă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaŃi 
ca ceilalŃi, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că 
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. (1Tes 4:13,14) 

 

Apostolul Pavel spune că este normal să plîngem pentru cei ce au murit. Dar nu trebuie 
să plîngem ca cei necredincioşi; pentru că noi avem speranŃă dincolo de mormînt. 

 

Credincioşii Vor Primi Un Trup Nou 

 

Biblia promite un trup nou celor ce şi-au pus încrederea în Hristos. Pavel a scris 
Corintenilor. 

 

Ştim, în adevăr, că dacă se desface casa pămîntească a cortului nostru trupesc, avem o 
clădire în cer dela Dumnezeu, o casă , care nu este făcută de mînă ci este veşnică 
(2Corinteni 5:1). 

 

Acest trup nou va fi al nostru pentru totdeauna. 

 

În alt loc, Pavel a spus Corintenilor că ei vor primi un trup nemuritor. 

 

Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul 
acesta muritor să se îmbrace în nemurire (iCorinteni 15:53). 

 

Aceasta este minunata promisiune pe care Domnul o face credincioşilor Lui. 

 

Oamenii Se Pot Pregăti Pentru Moarte 

 

Pentru că Biblia promite viaŃă veşnică în prezenŃa lui Dumnezeu pentru cei ce se încred 
în Hristos, există lucruri pe care oamenii le pot face să se pregătească pentru moarte. 
Primul pas este clar. Pregătirea pentru moarte şi viaŃa veşnică necesită credinŃă în Isus 
Hristos ca Mântuitor. 

 

Apoi credinciosul se poate pregăti pentru moarte realizând că Dumnezeu are un scop şi 
un plan pentru viaŃa lui. Psalmistul s-a încrezut în Dumnezeu că va fi cu el şi prin 
experienŃele vieŃii şi prin cele a morŃii. În Psalmul 23, îl citim pe David spunînd 
cuvintele următoare: 

 



Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morŃii, nu mă  tem  de niciun rău, căci Tu 
eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie (Psalmul 23:4). 

 

Credinciosului, în ultimă instanŃă, nu îi este frică de moarte pentru că Domnul este 
acolo cu el.  

 

În concluzie ÎnvăŃăturile Scripturii Sînt Diferite 

De ÎnvăŃăturile Altor Religii 

 

CredinŃa într-un Dumnezeu, ideea despre Dumnezeu ca un părinte personal şi iubitor, şi 
o adevărată speranŃă după moarte sînt trei din multele crezuri unice găsite în Scriptură. 
Biblia, atât în Noul cât şi în Vechiul Testament, conŃine învăŃături care sînt unice şi 
minunate în comparaŃie cu cele mai bune învăŃături oferite în oricare alte religii sau 
scrieri nereligioase. 

 

Cum putem explica aceste învăŃături? Cu siguranŃă, ele nu au venit din crezul comun al 
acelui timp. Cea mai bună explicaŃie este cea pe care o dă Scriptura însăşi; Biblia este 
Cuvîntul scris al lui Dumnezeu pentru omenire. 

 

Aşadar, aceste învăŃături despre Dumnezeu, separă Biblia de toate celelalte cărŃi. 
ÎnvăŃăturile unice ale Bibliei sînt într-adevăr o adevărată minune. 

 

Rezumat La Argumentul 8: Minunea ÎnvăŃăturilor Unice Ale Bibliei 

 

Un aspect al Bibliei care o separă de toate celelalte cărŃi religioase este învăŃăturile ei 
unice. ÎnvăŃăturile Scripturii nu pot fi explicate ca un produs al mediului religios al 
autorilor ei, întrucît multe din învăŃăturile ei au fost contrare credinŃelor religioase din 
acel timp. Cînd învăŃăturile Scripturii sînt comparate cu alte religii antice, ele sînt găsite 
a fi complet diferite, neavînd asemănare sau egal. 

 

Aceasta include învăŃătura că există numai un Dumnezeu; că acest Dumnezeu este 
personal şi iubitor; şi că acest Dumnezeu plin de dragoste a dat dovezi obiective ale vieŃii 
de după moarte. 

 

Aceste învăŃături ale Scripturii nu sînt bazate pe iluzii sau pe o imagine mitologică 
despre Dumnezeu. Dimpotrivă, ele sînt bazate pe adevăr. Există un Dumnezeu plin de 
dragoste şi El are un plan pentru rasa umană. Acelaş Dumnezeu ne-a asigurat dovezi 
mai multe de cît este necesar pentru a crede în El. Aceste învăŃături unice ale Scripturii 
sînt încă o trăsătură a Bibliei care o fac distinctă de toate celelalte literaturi religioase. 



Argumentul 9 

Minunea Personajului 

Principal Al Bibliei 

Isus Hristos 

 

“Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”(Ioan 7:46) 

 

Argumentul 9 

 

Minunea Personajului 

Principal Al Bibliei: Isus Hristos 

 

Al nouălea argument pentru a crede în Biblie priveşte persoana şi lucrarea personajului 
ei principal, Isus Hristos. Dacă examinăm viaŃa şi învăŃăturile lui Isus, observăm că El 
face parte dintr-o categorie aparte. Putem face următoarele afirmaŃii:  

 

Isus Face Parte Dintr-o Categorie Diferită De 

Fondatorii Altor Religii Ale Lumii 

 

De-a lungul istoriei mulŃi conducători religioşi au apărut pe scenă şi au atras mase largi 
de oameni – Buda, cu învăŃăturile lui despre cum să faci faŃă la situaŃii de suferinŃă, a 
cîştigat milioane de aderenŃi. Confucius, cu perceptele lui despre cum ar trebui să se 
înŃeleagă între ei membrii unei societăŃi, la fel îşi numără urmaşii cu milioanele. La fel 
poate fi spus despre Mohamed şi religia Islamului. Dar, Isus a demonstrat că face parte 
dintr-o clasă diferită de aceştia, şi de toŃi ceilalŃi fondatori ale marilor religii ale lumii. 

 

1. Persoana Lui Isus Hristos Este Subiectul: 

Nu ÎnvăŃăturile Lui 

 

Mai multe lucruri îl deosebesc pe Isus. Primul este că El s-a făcut pe El Însuşi subiectul 
principal în timp ce alŃi lideri au făcut din învăŃătura lor subiectul principal. Centrul 
religiilor: Budismul, Islamul, Confucianismul, etc sînt învăŃăturile lor. Ce sînt 
accentuate în aceste religii sînt diferitele lucruri pe care aceşti fondatori le-au învăŃat; nu 
aşa de mult cine au fost ei. Aşadar, învăŃătorii sînt pe locul doi, după învăŃătura lor. 

 



În creştinătate însă, opusul este adevărat. Cel mai important fapt nu este aşa de mult ce 
Isus a învăŃat, ci cine El a pretins a fi. Aceasta este una dintre diferenŃele majore dintre 
Isus şi fondatorii celorlalte religii – El s-a făcut pe El centrul credinŃei. 

 

Isus Confirmă Însuşi Că El 

Este Fiul Lui Dumnezeu 

 

AfirmaŃia că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este una pe care Isus a acceptat-o. Citim 
următoarea relatare: 

 

Isus a venit în părŃile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: “Cine zic oamenii că 
sînt Eu, Fuil omului?” (Matei 16:13). 

 

Isus a vrut să ştie ce se spunea despre El între oameni. Cine credeau oamenii că era El? 
Ucenicii au răspuns în felul acesta. 

 

Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alŃii: Ilie; alŃii: Ieremia, sau unul din 
proroci.”(Matei 16:14) 

 

Oamenii din acel timp au avut mai multe păreri despre identitatea lui Isus. Se pare că nu 
toŃi erau de aceeaşi părere. 

 

După aceea, Isus a personalizat întrebarea. Citim care a fost următoarea întrebare a lui 
Isus: 

 

“Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceŃi că sînt?” (Matei 16:15). 

 

Domnul a vrut să ştie ce credeau ucenicii Lui despre El. Cine era El pentru ei? Citim 
răspunsul lor: 

 

Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 
(Matei 16: 16) 

 

Petru, vorbind din partea grupului, a spus că ei credeau că Isus era Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu. Observă răspunsul lui Isus la mărtutisirea lui Petru: 

 



Isus a luat din nou cuvîntul, şi i-a zis: “Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu 
carnea şi sîngele Ńi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri (Matei 
16:17). 

 

Descoperim că Isus a acceptat declaraŃia lui Petru despre El. El a fost întradevăr, Mesia, 
Fiul Dumnezeului cel Viu. Aşadar, Isus a crezut despre Sine că este Cel Promis. 

 

Isus a pus această întrebare ca să obŃină un răspuns, ori în favoarea Lui ori împotriva 
Lui. El a vrut ca oamenii să spună clar ce cred despre El. A fost El un mare profet sau un 
mare învăŃător? Ori a fost mai mult de atît,  şi anume, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? 

 

Destinul Veşnic Depinde  

De Ceea Ce Credem Despre Isus 

 

Identitatea lui Isus nu este doar o chestiune simplă. Isus a spus că destinul etern este 
determinat de felul în care tratăm ceea ce a spus El. Isus a spus liderilor religioşi din 
vremea Lui următoarele: 

 

“De aceea v-am spus că veŃi muri în păcatele voastre; căci ,dacă nu credeŃi că Eu sînt, 
veŃi muri în păcatele voastre”(Ioan 8:24). 

 

Nu-i vedem pe conducătorii celorlalte religii din lume vreodată să facă astfel de 
afirmaŃii. În adevăr, ei nu s-au considerat niciodată ca fiind subiectul principal al 
credinŃei. 

 

Cînd conducătorii religioşi evrei au adus pe Isus la Pilat din Pont, acuzaŃia lor împotriva 
Lui a fost următoarea: 

 

“După Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui 
Dumnezeu”(Ioan 9:7). 

 

Aşadar, contrar fondatorilor tuturor celorlalte religii majore, ceea ce contează cu 
adevărat, este identitatea lui Isus Hristos, nu învăŃăturile Lui. 

 

  



2.   Isus A Dovedit Ceea Ce A Afirmat Prin  Minunile Ce Le-a Făcut 

 

Un alt aspect care Îl separă pe Isus de toŃi ceilalŃi conducători religioşi este că El a 
demonstrat că are dreptul să facă astfel de afirmaŃii. Chiar dacă ceilalŃi conducători 
religioşi au făcut mari afirmaŃii, nu au prezentat nici o dovadă care să autentifice 
afirmaŃiile lor. Pe de altă parte, Isus a confirmat afirmaŃiile Lui cu dovezi palpabile. 

 

Minunea vindecării unui om paralizat ilustrează chiar acest lucru. Cînd acest om a fost 
adus la Isus, El i-a spus: 

 

”Fiule, păcatele îŃi sînt iertate!”(Marcu 2:5). 

 

Această afirmaŃie de a ierta păcatele i-a deranjat pe conducătorii religioşi. Evanghelistul 
Marcu consemnează următorul răspuns: 

 

Unii din cărturari, care erau de faŃă, se gîndeau în inimile lor: “Cum vorbeşte omul 
acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decît numai Dumnezeu?”(Marcu 
2:6,7). 

 

Ei au spus că numai Dumnezeu poate ierta păcate. 

 

Numai Dumnezeu Poate Ierta Păcate 

 

Ei erau absolut corecŃi în afirmaŃia lor că numai Dumnezeu poate ierta păcate. Profetul 
Isaia ni-L prezintă pe Dumnezeu, spunînd: 

 

Eu, Eu îŃi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai adduce aminte de păcatele 
tale.(Isaia 43:25). 

Dar făcînd afirmaŃia de a ierta păcate este ceva ce nu poate fi verificat public. Cum ar fi 
putut cunoaşte cineva că Isus avea această autoritate? Cunoscînd situaŃia, Isus le-a 
răspuns: 

 

Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gîndeau astfel în ei, şi le-a zis: “Pentru ce 
aveŃi astfel de gînduri în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: 
“Păcatele îŃi sînt iertate”, ori a zice: “Scoală-te, ridică-Ńi patul, şi umblă?” Dar, ca să ştiŃi 
că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele, łie îŃi poruncesc”, a zis El 
slăbănogului, “scoală-te, ridică-Ńi patul, şi du-te acasă.” Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, 



şi-a ridicat patul, şi a ieşit afară în faŃa tuturor;  aşa că toŃi au rămas uimiŃi, şi slăveau pe 
Dumnezeu, şi ziceau: “Niciodată n-am văzut aşa ceva!”(Marcu 2:8-12) 

 

Observăm ce a făcut Isus în acea situaŃie. El a întrebat, “Ce este mai lesne: a zice 
slăbănogului: ‘Păcatele îŃi sînt iertate’ ori a zice ‘Scoală-te, ridică-Ńi patul, şi umblă?’ Este 
mult mai uşor să spui, “Păcatele îŃi sînt iertate” pentru că în acel moment nimeni nu 
poate şti dacă au fost iertate sau nu. Iertarea păcatelor nu este însoŃită de nici un semn 
observabil. 

 

ToŃi Vor Cunoaşte Că Isus Hristos 

Are Autoritate 

 

Dar, dacă cineva zice omului paralizat, “Scoală-te, ridică-Ńi patul, şi umblă”, imediat va 
deveni aparent fiecăruia dacă acea persoană are sau nu supranaturala putere de a 
vindeca. În acel moment cînd Isus l-a vindecat pe omul paralizat, El a arătat 
conducătorilor religioşi că El are autoritatea lui Dumnezeu –pentru că această minune 
s-a petrecut în timp ce toŃi o vedeau cu ochii lor. Aşadar, Isus a demonstrat autoritatea 
Lui în domeniul în care ei puteau observa. A ilustrat faptul că El are şi puterea 
supranaturală să ierte păcate în domeniul pe care noi nu îl percepem – cel invizibil. 

 

Aşadar, Isus Hristos nu numai că a făcut afirmaŃii despre Sine însuşi; El a întărit ceea ce 
a spus cu minuni care au putut fi văzute, care au mărturisit despre puterea şi autoritatea 
Lui. 

 

3.  ProfeŃiile Împlinite Îl Deosebesc Pe Isus 

De CeilalŃi Conducători Religioşi 

 

Alt lucru care îl deosebeşte pe Isus de alŃi fondatori ai marilor religii este că venirea Lui 
în lume a fost prezisă de profeŃii Vechiului Testament. Aceste preziceri au fost scrise cu 
sute de ani înainte ca El să se fi născut. ProfeŃii au prezis locul naşterii Lui (Betleem), 
spiŃa de neam din care avea să se nască (a lui David), şi timpul venirii Lui (înaintea 
dărîmării Ierusalimului). Isus a împlinit literal  aceste profeŃii precum şi multe altele. 

 

Trebuie să adaugăm la acestea faptul că însuşi Isus a profeŃit despre ce avea să se 
întîmple în viitor. Fiecare din aceste profeŃii şi toate au fost împlinite întocmai. Nimeni 
altul nu poate face astfel de afirmaŃii ca El. 

 

 

 



4.  Isus Hristos A Înviat Din MorŃi 

 

Un aspect deosebit de important, care îl deosebeşte pe Isus de toŃi ceilalŃi, este că El a 
biruit ultimul duşman pe care fiecare îl întîlneşte – moartea. Prin faptul că a înviat din 
morŃi, Isus ne-a dat un răspuns clar la întrebarea, “Ce se va întîmpla cu noi cînd 
murim?” Nici un alt personaj religios nu a înviat din morŃi ca dovadă de a fi ceea ce 
pretindea că este în afară de Isus Hristos. 

 

În plus, învierea în trup a lui Isus Hristos poate fi verificată de cele mai riguroase 
metode istorice. În timp ce multe alte tradiŃii religioase au o idee despre învierea 
spiritului (o netestabilă hipnoză), numai Noul Testament proclamă o înviere a trupului 
care trece cu succes toate probele istorice de verificare. Aceasta asigură credinciosului o 
mare speranŃă cu privire la viaŃa de dincolo de morrmînt. 

 

Deci, învierea lui Isus Hristos îl deosebeşte de toŃi ceilalŃi conducători religioşi, din 
trecut sau present, pentru că El a biruit pe cel mai mare duşman cu care toŃi ne întîlnim 
– moartea. 

 

În concluzie, Isus este diferit de fondatorii altor religii în cel puŃin patru feluri: 

 

     1. El s-a făcut pe Sine însuşi subiectul principal, nu învăŃăturile Lui. 

 

     2.  El a dovedit afirmaŃiile făcute prin minuni vizibile. 

 

      3.  El a împlinit profeŃii făcute despre viaŃa şi            misiunea Lui. Aceste profeŃii au 
fost făcute cu sute de ani înainte ca El să se fi născut. 

 

      4.  El a biruit moartea pentru a dovedi că este unic,  şi anume Fiul lui Dumnezeu. 

 

Aceste patru lucruri îl deosebesc pe Isus de oricare alt conducător religios din trecut sau 
prezent. 

 

 El Este Unic 

 

Carnegie Simpson are o potrivită concluzie despre unicitatea lui Isus. El a scris 
următoarele: 

 



Din instinct nu-l putem pune în aceeaşi categorie cu ceilalŃi. Cînd cineva citeşte numele 
Lui de pe o listă care începe cu Confucius şi se încheie cu Goethe simŃim că este o insultă 
nu atât împotriva ortodoxiei cât împotriva decenŃei. Isus nu este doar unul din grupul 
celor mari din lume. Vorbeşte dacă vrei despre Alexandru cel Mare şi Carol cel Mare şi 
Napoleon cel Mare . . .dar Isus este diferit. El nu este cel Mare; El este Unic. El este 
simplu Isus. Nimic nu s-ar putea adăuga la aceasta . . .El este dincolo de analizele 
noastre. El trece dincolo de tiparele naturii noastre umane. El . . . înfioară duhul nostru 
(Citat de John Stott, Basic Christianity, Downers Grove, Ill: Inter-Varsity Press, 1971, p. 
36). 

 

Trăsăturile inegalabile ale lui Isus Hristos sânt o adevărată minune a Bibliei. 

 

Rezumat La Argumentul 9: Minunea Personajului Principal Al Bibliei – Isus 
Hristos 

 

În timp ce conducătorii altor religii au făcut din învăŃătura lor tema principală, Isus 
Hristos a fost diferit. În adevăr, Isus a pus accent pe identitatea Lui. Nu numai că El a 
afirmat că este Dumnezeu Fiul, Isus S-a aşteptat ca oamenii să răspundă acestei 
afirmaŃii. A fost El cine a pretins că este sau nu? Isus a mai spus că destinul etern al 
fiecărei persoane va fi determinat de modul în care îl va trata pe El. Nici un alt 
conducător al vreunei religii din lume nu a făcut astfel de afirmaŃii.  

 

Scriptura consemnează nu numai că Isus a făcut afirmaŃii uluitoare despre Sine, ci şi că 
El a întărit aceste afirmaŃii prin a face minuni în timpul misiunii Sale pe pămînt. 

 

În plus, Isus a şi împlinit profeŃii făcute despre Sine cu sute de ani înainte ca El să se fi 
născut. Mai mult de atît, Isus Însuşi a profeŃit despre viitor, profeŃii care s-au împlinit în 
toate amănuntele. 

 

Ultima dovadă că ce a spus El e adevărat este faptul că El a înviat din morŃi. 

 

În concluzie, Isus Hristos, personajul principal al Scripturii, esta cu adevărat unic. El a 
spus lucruri pe care nimeni altul nu le-a spus şi a făcut lucruri pe care nimeni altul nu le-
a făcut. Nu există nimeni altul cu care să-L comparăm pe Isus – El face parte dintr-o 
categorie aparte. 

 

  



Argumentul 10 

 

Minunea Mesajului Bibliei 

De A Schimba VieŃi 

 

Argumentul 10 

 

Minunea Mesajului Bibliei 

De A Schimba VieŃi 

 

Spre deosebire de celelalte religii şi cărŃi religioase, credinŃa la care ne cheamă Biblia 
este întărită prin dovezi; dovezi care pot fi testate. Într-adevăr, Biblia este singura carte 
sfîntă în lume care prezintă dovezi suficiente pentru a-i crede afirmaŃiile. Aceasta este 
concluzia la care ajungem după ce-i examinăm dovezile. Nici o altă religie nu are nimic 
ca ceea ce găsim în Biblie. 

 

Ajungem acum la ultimul din cele zece argumente pentru a crede Biblia. Acest motiv 
particular dă o notă personală dovezilor la care am privit pînă acum. Dacă Biblia este 
într-adevăr Cuvîntul lui Dumnezeu, ar trebui  ca aceasta să se demonstreze prin puterea 
de a transforma vieŃile oamenilor care-i cred promisiunile. Vom descoperi că mesajul 
Scripturii schimbă într-adevăr vieŃile oamenilor. Putem face mai multe observaŃii: 

 

Mesajul Scripturii Răspunde  

Celor Mai Importante Întrebări Ce Le Avem 

 

Biblia afirmă că mesajul ei poate umple golul sufletesc pe care îl avem fiecare. Isus a 
făcut următoarea invitaŃie celor ce au nevoie de ajutor spiritual. 

 

VeniŃi la Mine, toŃi cei trudiŃi şi împovăraŃi, şi Eu vă voi da odihnă (Matei 11:28). 

 

Isus a promis odihnă pentru sufletul obosit. Odată ce ne-am pus încrederea în El, 
călătoria noastră spirituală, căutarea noastră după adevăr se va sfîrşi. Cu adevărat, vom 
găsi acea odihnă pe care am căutat-o. 

 

Aşadar, Scriptura ne invită să credem şi să verificăm pentru a ne convinge. Psalmistul a 
scris: 



GustaŃi şi vedeŃi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! 
(Psalmul34:8). 

 

Domnul ne-a cerut ca să experimentăm personal dragostea şi iertarea Lui. Această 
invitaŃie încă se face tuturor celor ce doresc să cunoască “adevărul.” Trebuie să venim la 
El prin credinŃă şi să-I punem afirmaŃiile la încercare. 

 

Putem Deveni O Făptură Nouă Prin Hristos 

 

Cînd o persoană crede în Isus ca Salvatorul ei, concepŃia ei despre viaŃă primeşte o 
perspectivă nouă – această persoană devine o nouă “făptură”, o nouă creaŃie. Pavel a 
scris: 

 

Căci dăcă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.(2Corinteni 5:17). 

 

ViaŃa noastră spirituală începe în momentul în care ne încredem în Hristos. Biblia mai 
vorbeşte despre aceasta ca fiind o “naştere din nou” sau “născut de sus”. Isus a spus. 

 

“Adevărat, adevărat îŃi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu”(Ioan3:3). 

 

Din cuvintele lui Isus vedem că, renaşterea spirituală este absolut necesară. Trebuie să 
fim “născuŃi din nou.” 

 

CredinŃa în Hristos Răspunde La Trei  

Întrebări De Bază Despre ViaŃă 

 

ViaŃa are însemnătate cu totul diferită cînd cineva devine creştin. Dacă credinŃa creştină 
este adevărată, atunci ea dă răspuns umanităŃii la trei întrebări de bază despre viaŃă, 
“Cine sînt?, De ce sînt aici?, şi, Ce se întîmplă cu mine cînd mor ?”  

 

      1. Acum Avem O Identitate: Ştim Cine Sîntem 

 

Isus Hristos a rezolvat problema identităŃii noastre. Nu mai avem nevoie să speculăm 
încercând să aflăm cine sîntem. In adevăr, acum înŃelegem că am fost creaŃi după 
“chipul”, imaginea unui Dumnezeu personal şi atotputernic; nu sîntem un accident 



oarecare evolutional. Citim în Cartea Genesei despre creerea primilor aomeni, Adam şi 
Eva:  

 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut (Geneza 1:27). 

 

“După chipul lui Dumnezeu” înseamnă că avem anumite lucruri în comun cu El. Ele 
includ capacitatea de a gîndi, de a iubi, şi a comunica. Avem posibilitatea să-L 
cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat pentru că El ne-a dat aceste capacităŃi. Ştim 
acum că fiinŃa umană este deosebită şi că Dumnezeu ne consideră ca fiind speciali. 
Aceasta ne dă o explicaŃie exactă a cine sîntem. 

 

       2. Acum Avem Un Scop: Ştim De Ce Sîntem Aici 

 

Odată ce ne recunoaştem identitatea, vom descoperi adevăratul scop al vieŃii. În loc de a 
trăi viaŃa fără o adevărată însemnătate, acum cunoaştem motivul pentru care am fost 
creaŃi. Am fost creaŃi să-L iubim pe Dumnezeu şi să fim în prezenŃa Lui pentru 
totdeauna. Isus Hristos ne-a dat răspunsul despre scopul nostru aici pe pămînt. Nu 
numai că ştim cine sîntem, ci cunoaştem şi de ce sîntem aici. 

 

Aşadar, ca ucenici ai Lui, ar trebui să spunem şi altora vestea bună despre Isus. De fapt, 
însuşi Isus ne-a poruncit să facem aceasta. El a spus următoarele: 

 

DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfîntului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi 
în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin (Matei 28:19,20). 

 

Isus ne-a dat un scop pentru a trăi. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l spunem 
lumii. 

 

        3. Există Un Destin Care Ne Aşteaptă:                     Ştim   Unde Mergem 

 

Trebuie să notăm că, Isus ne dă răspuns şi cu privire la viitorul, destinul nostru. Acum 
înŃelegem că viaŃa aceasta nu este doar ce vedem, şi că nu se sfîrşeşte aici. Am fost creaŃi 
pentru veşnicie, şi credinŃa în Isus ne permite să trăim veşnicia în prezenŃa lui 
Dumnezeu. 

 



Aşadar gândul morŃii nu ne terorizează, pentru că ştim că există un loc mai bun după 
viaŃa aceasta. CredinŃa în Isus ne dă un destin, o speranŃă spre care putem privi. Isus a 
spus: 

 

Peste puŃină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veŃi vedea; pentrucă Eu 
trăiesc, şi voi veŃi trăi (Ioan 14:19). 

 

După ce se termină viaŃa aceasta cei care au crezut în Isus vor trăi din nou. 

 

Apostolul Ioan în prima lui epistolă a scris despre viaŃa de dincolo de moarte. 

 

Prea iubiŃilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar 
ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este (1 
Ioan 3:2). 

 

După moarte vom primi un trup nou. Acest trup va fi ca al lui Isus după înviere. Printre 
alte lucruri, aceasta înseamnă că noul nostru trup niciodată nu se va îmbolnăvi, nu va 
obosi, şi nu va îmbătrîni. Avem o speranŃă extraordinară în Isus Hristos. 

 

După cum vedem, a fi creştin face o mare diferenŃă. Acum avem un scop, o identitate şi 
un destin. 

 

Există ConsecinŃe Pentru 

Respingerea Lui Isus Hristos 

 

Mai există ceva ce trebuie menŃionat. MulŃi au impresia că Isus a vorbit numai de 
dragostea lui Dumnezeu şi niciodată nu a vorbit despre judecată. Trebuie însă subliniat 
că, mesajul Lui a inclus avertizări pentru cei ce L-au respins pe El şi mesajul Lui. Acei 
care l-au respins pe Isus vor trăi veşnicia separaŃi de Dumnezeu. 

 

Cele mai aspre cuvinte de judecată care sînt scrise în Biblie, de fapt, vin din gura lui 
Isus. Vorbind despre ipocrizia conducătorilor religioşi El a spus următoarele: 

 

Vai de voi, cărturari şi Farisei făŃarnici! Pentrucă voi închideŃi oamenilor ÎmpărăŃia 
cerurilor: nici voi nu intaŃi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaŃi să intre (Matei 
23:13). 

 



ObservaŃi că Isus a spus că aceşti oameni nu vor merge în cer. 

 

Isus a mai avut cuvinte aspre şi împotriva conducătorilor religioşi care doar pretindeau 
că-L cunosc pe Dumnezeu: 

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veŃi scăpa de pedeapsa gheenei? (Matei 23:33). 

 

Încă odată, vedem că cerul este numai pentru cei credincioşi; nu toŃi vor ajunge în 
prezenŃa lui Dumnezeu. 

 

Cine Va Merge În Iad? 

 

Isus a spus că ceice nu vor crede în El, vor suferi pedeapsă veşnică. Citim următoarele:  

 

Dar el a continuat, “Voi sînteŃi de jos”, le-a zis El; “Eu sînt de sus: voi sînteŃi din lumea 
aceasta, Eu nu sînt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veŃi muri în păcatele 
voastre; căci, dacă nu credeŃi că Eu sînt, veŃi muri în păcatele voastre”(Ioan 8:23,24). 

 

Cei ce nu cred în El vor muri în starea lor de păcat. Cu alte cuvinte, nu vor beneficia de 
iertarea lui Dumnezeu şi deci nu li se va permite să intre în împărăŃia cerurilor. 

 

Din aceste afirmaŃii vedem că Isus a vorbit despre pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei ce 
nu-L acceptă ca Salvator. El a spus că există un loc de pedeapsă unde necredincioşii vor 
fi separaŃi de Dumnezeu pentru totdeauna. Nu tot aşa se va întâmpla cu cei ce cred. Ei 
vor fi pentru totdeauna în prezenŃa lui Dumnezeu şi se vor bucura de binecuvîntări 
nesfîrşite. Aşadar, fiecare fiinŃă umană care a trăit vreodată, va trăi veşnic în unul din 
cele două locuri: rai sau iad. 

 

A Schimbat El ViaŃa Ta? 

 

Vestea bună este că Domnul a pregătit o cale prin care oamenii să poată scăpa de 
pedeapsa iadului. În plus, El oferă credincioşilor o viaŃă plină de bucurie chiar aici. De 
fapt, în ultimele două mii de ani, milioane de oameni au fost transformaŃi prin mesajul 
Scripturii şi prin întîlnirea personală cu Isus Hristos, Mântuitorul. 

 

Deşi nu este creştin, psihiatrul J. T. Fisher explică aceasta în felul următor. 

 



Dacă ar fi să aduni toate articolele de specialitate scrise vreodată de cei mai capabili 
psihologi şi psihiatri despre subiectul igienei mentale – dacă le-ai combina şi le-ai 
selecta îndepărtînd toate excesele de exprimare. . . şi dacă ai avea aceste picături 
neamestecate de cunoştinŃe ştiinŃifice exprimate concis de cel mai capabil dintre poeŃii 
care trăiesc, ai avea o neîndemînatică şi incompletă expresie a Predicii de pe Munte. Şi 
ar suferi nespus prin comparaŃie. Pentru aproape două mii de ani lumea Creştină a Ńinut 
în mînă răspunsul complet la frămîntările şi nerodnicile dorinŃe arzătoare. Aici . . . se 
află planul pentru succesul vieŃii umane cu optimism, sănătate mintală, şi satisfacŃie. (J. 
T. Fisher and L. S. Hawley, A Few Buttons Missing. Philadelphia, Lippincott, 1951, p. 
273). 

 

Biblia a demonstrate de nenumărate ori că mesajul ei schimbă vieŃile oamenilor. 
Întrebarea este, “A schimbat el viaŃa ta?” 

 

Rezumatul La Argumentul 10: Minunea Mesajului Bibliei De A Schimba 
VieŃi 

 

Dumnezeu ne-a dat dovezi suficiente, atît pentru a crede Biblia cît şi pentru a crede că 
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Realitatea susŃine diferitele afirmaŃii pe care le face 
Scriptura. 

 

Totuşi, mai este un lucru care trebuie scos în evidenŃă. CredinŃa creştină nu numai că 
este adevărată, ea lucrează! Mesajul lui Isus Hristos încă schimbă vieŃi. 

 

Deşi convertirea creştină în ea însăşi nu face creştinătatea adevărată, cînd este luată 
împreună cu alte dovezi obiective, este un argument puternic pentru adevărul credinŃei 
creştine. Într-adevăr, milioane de oameni pot mărturisi faptul că vieŃile lor au fost 
schimbate printr-o relaŃie personală cu Dumnezeu prin Isus Hristos. 

 

Lucrul minunat ce trebuie subliniat este că vieŃile schimbate ale credincioşilor sînt 
bazate pe adevăr; sînt bazate pe faptul că Dumnezeu există şi că El s-a descoperit 
umanităŃii prin Isus Hristos. 

 

Rezumat Şi Concluzii 

 

Biblia este diferită de toate celelalte cărŃi. De fapt, există cel puŃin zece feluri concrete în 
care ea este specială. Ele sînt după cum urmează: 

 

 



1.   Biblia Prezintă O CredinŃă Inteligentă 

 

Biblia nu este doar o carte de istorie care să fie studiată doar pentru învăŃăturile ei, sau 
admirată pentru înŃelepciunea ei. În secolul douăzeci şi unu oameni educaŃi pot 
investiga Biblia în detaliu şi să creadă în mesajul ei fără a-şi compromite integritatea 
intelectuală. 

 

2.   Biblia Are Un Plan Unic 

 

Biblia conŃine 66  de cărŃi care au fost scrise de-a lungul unei perioade de 1500 de ani de 
40 de autori diferiŃi din diferite clase sociale, în diferite limbi, pe continente diferite, 
tratând subiecte diferite. Cu toate acestea, mesajul Bibliei are o unitate care este vizibilă 
de la început pînă la sfîrşit. Motivul pentru această unitate minunată, acest plan unic, 
este că Autorul Suprem al cărŃilor Bibliei este Dumnezeu, Duhul Sfînt. 

 

3.  SupravieŃuirea Scripturii Este O Minune 

 

Biblia a supravieŃuit, nemodificată, de-a lungul istoriei. Textul Bibliei, în ambele 
testamente, a fost transmis într-o formă corectă aşa încît putem fi siguri că astăzi citim 
ce a fost scris în original. În plus, Biblia a supravieŃuit şi multor atentate ale oamenilor 
de a o distruge. În adevăr,  ea a supravieŃuit timpului, persecuŃiilor şi criticismului. 

 

4.   Exactitatea Istorică A Bibliei Este Uimitoare 

 

Biblia descrie modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie. Deşi compusă de la 2000 la 
4000 de ani în urmă, Biblia a demonstrat ea însăşi a fi corectă din punct de vedere 
istoric cu privire la popoare, locuri şi evenimente pe care le consemnează. Aşa că, ne dă 
toate motivele să-i credem mesajul.  

 

5.   Biblia Vorbeşte Cu Exactitate În Problemele De ŞtiinŃă 

 

Cînd are de-a face cu domeniul ştiinŃei, Biblia este corectă şi cumpătată. Aceasta este în 
contrast direct cu alte lucrări antice care au avut idei pline de fantezie despre natură şi 
univers. O interpretare corectă a descoperirilor ştiinŃifice şi a învăŃăturilor Scripturii 
adeveresc că cele două nu sînt în conflict. 

 

6.   Biblia Prezice Viitorul Cu Corectitudine 

 



Paginile Scripturii conŃin sute de preziceri, profeŃii, despre viitor; preziceri care s-au 
împlinit! Nici o altă carte, antică sau modernă, nu o egalează la acest aspect. Aceste 
profeŃii demonstrează că Dumnezeu există, şi că El  controlează istoria.  

 

7.   Biblia Este Onestă În Descrierea Personajelor Ei 

 

Biblia este onestă chiar cînd este vorba de păcatele personajelor ei. Nu are nici o 
tendinŃă de a prezenta personajele ei diferit de cum sînt. Aceasta este în contrast cu cele 
mai multe lucrări antice care încearcă să pună personajele lor în cea mai bună lumină. 
Dar, deşi personajele Scripturii sînt prezentate a fi fiinŃe umane păcătoase, Isus este 
diferit. Duşmanii Lui, la fel ca şi prietenii Lui, au mărturisit că personajul principal al 
Bibliei, Isus Hristos, este fără păcat. 

 

8.   ÎnvăŃăturile Bibliei Sînt Unice 

 

ÎnvăŃăturile Scripturii sînt unice. CredinŃa superstiŃioasă a lumii păgîne din jurul 
Israelului nu a influenŃat Scriptura. Aceste învăŃături unice includ credinŃa într-un 
singur Dumnezeu care este un Dumnezeu personal. Mai mult, Biblia dă o speranŃă 
adevărată pentru viaŃa de după moarte. Aceste învăŃături sînt unice doar Bibliei. 

 

9.   Personajul Principal, Isus Hristos,  

Nu Are Asemănare 

 

Isus, caracterul principal al Scripturii, este diferit de oricare conducător religios care a 
existat vreodată. O investigare a vieŃii Lui şi a ceea ce a făcut El, îl arată a fi cine a spus 
că este – Fiul lui Dumnezeu. În adevăr, nimeni nu a spus niciodată lucrurile pe care le-a 
spus Isus şi nu a făcut lucrurile pe care le-a făcut Isus. 

 

10.   Mesajul Scripturii Încă Schimbă VieŃi 

 

Pentru ultimele două mii de ani, mesajul Bibliei a transformat vieŃile la nenumărate 
milioane de oameni. Vestea bună este că acel mesaj al dragostei şi iertării lui Dumnezeu 
prin Isus Hristos, schimbă vieŃi şi astăzi. Însăşi aceste vieŃi schimbate este dovada că 
mesajul Scripturii este adevărat. 

 

Aşadar, afirmaŃia că Biblia este o carte credibilă, merită o considerare serioasă. Orice 
căutător sincer de adevăr ar trebui să caute în această carte răspunsurile la marile 
întrebări ale vieŃii. 



Autoritatea Lui Isus Hristos Demonstrează 

Adevărul Scripturii 

 

Cînd este vorba de a decide dacă Biblia este sau nu cuvîntul inspirat al lui Dumnezeu, ne 
putem baza pe autoritatea lui Isus Hristos. Ajungem la această concluzie prin următorii 
paşi logici. 

 

Pasul 1:  După cum am observat, Noul Testament poate fi crezut. Textul lui a fost 
transmis corect şi referinŃele  istorice coincid cu ce cunoaştem despre aceste evenimente 
istorice. Aşadar, Noul Testament ne dă informaŃii corecte de la martori oculari despre 
viaŃa lui Isus Hristos. 

 

Pasul 2:  În acest document istoric, Isus Hristos este prezentat ca făcînd afirmaŃii certe 
despre Sine Însuşi. El a afirmat că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Calea, Adevărul şi 
ViaŃa, singura cale prin care oricine se poate apropia de Dumnezeu. 

 

Pasul 3:  Isus Hristos a demonstrat că El a avut dreptul să facă astfel de afirmaŃii prin 
faptul că a împlinit profeŃii despre Mesia. El a făcut minuni, arătînd că El a avut putere 
asupra naturii. Cea mai importantă minune dintre toate a fost învierea Lui din morŃi 
(Ioan 2:19-21). Învierea Lui confirmă afirmaŃia DeităŃii Lui. 

 

Pasul 4:  Pentru că Isus este Mesia, Dumnezeul întrupat, El are ultimul cuvînt în toate 
situaŃiile. El a avut autoritatea divină să autentifice toată Scriptura sau numai o parte 
din ea. Cu toate acestea, El a afirmat că, toată Scriptura, orice parte a ei este Cuvîntul 
Divin al lui Dumnezeu. Aşadar, ajungem la concluzia că Biblia, atât Vechiul  cât şi Noul 
Testament, este Cuvîntul lui Dumnezeu. 

 

La Ce Concluzii Ajungem Despre Biblie? 

 

Dumnezeu ne-a dat mai multe argumente pentru a crede Biblia – Cuvîntul Lui scris 
pentru umanitate. Biblia prezintă o credinŃă inteligentă, are un plan unic, a supravieŃuit 
miraculous, are o acurateŃe istorică uimitoare, vorbeşte corect în domeniul ştiinŃei, 
prezice viitorul cu precizie, dă o imagine corectă despre personajele ei, învăŃăturile ei 
sînt unice, personajul ei principal, Isus Hristos nu are asemănare, şi cel mai important, 
conŃine mesajul care încă schimbă vieŃi.  

 

În consecinŃă, oricine poate citi şi studia Biblia cu certitudine absolută, pentru că ea 
însăşi dovedeşte a fi exact ceea ce pretinde că este; Cuvîntul Dumnezeului cel Viu.  

 



O Ultimă Întrebare: Crezi Şi Tu În El? 

 

Pentru că Dumnezeul Bibliei ne-a dat dovezi suficiente să credem în El, trebuie să îi 
punem cititorului o ultimă întrebare: Te-ai încrezut în Isus, crezi tu în Isus? Este El 
Salvatorul tău? 

 

Dacă nu crezi, Isus Hristos aşteaptă să te hotărăşti pentru El. Dacă ai vrea să devii 
Creştin chiar acum, atunci roagă-te o simplă rugăciune ca aceasta: 

 

Doamne Isuse, eu ştiu că sînt un păcătos. ÎŃi mulŃumesc că ai murit pentru mine. Chiar 
acum, mă încred în tine ca Mântuitor şi Domn. ÎŃi mulŃumesc, Doamne pentru că m-ai 
mântuit. Mă rog în numele lui Isus, Amin. 

 

Dacă te-ai rugat această rugăciune, atunci spune cuiva despre această decizie. Găseşte şi 
o biserică la care să mergi, o biserică în care se predică, se învaŃă şi se crede în Biblie. 
Domnul să te binecuvinteze ca să-L urmezi. 
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